
නෙමො තස් ස භගවෙතො අරහෙතො සම් මාසම් බුද් ධස් ස 

දීඝනිකාෙය 

සීලක් ඛන් ධවග් ගට් ඨකථා 
ගන් ථාරම් භකථා 

කරුණාසීතලහදයං, පඤ් ඤාපජ් ෙජොතවිහතෙමොහතමං; 
සනරාමරෙලොකගරුං, වන් ෙද සුගතං ගතිවිමුත් තං. 

බුද් ෙධොපි බුද් ධභාවං, භාෙවත් වා ෙචව සච් ඡිකත් වා ච; 
යං උපගෙතො ගතමලං, වන් ෙද තමනුත් තරං ධම් මං. 

සුගතස් ස ඔරසානං, පුත් තානං මාරෙසනමථනානං; 
අට් ඨන් නම් පි සමූහං, සිරසා වන් ෙද අරියසඞ් ඝං. 

ඉති ෙම පසන් නමතිෙනො, රතනත් තයවන් දනාමයං පුඤ් ඤං; 
යං සුවිහතන් තරාෙයො, හුත් වා තස් සානුභාෙවන. 

දීඝස් ස දීඝසුත් තඞ් කිතස් ස, නිපුණස් ස ආගමවරස් ස; 
බුද් ධානුබුද් ධසංවණ් ණිතස ්ස, සද් ධාවහගුණස් ස. 

අත් ථප් පකාසනත් ථං, අට් ඨකථා ආදිෙතො වසිසෙතහි; 
පඤ් චහි යා සඞ් ගීතා, අනුසඞ් ගීතා ච පච් ඡාපි. 

සීහළදීපං පන ආභතාථ, වසිනා මහාමහින් ෙදන; 
ඨපිතා සීහළභාසාය, දීපවාසීනමත් ථාය. 

අපෙනත් වාන තෙතොහං, සීහළභාසං මෙනොරමං භාසං; 
තන් තිනයානුච් ඡවිකං, ආෙරොෙපන් ෙතො විගතෙදොසං. 

සමයං අවිෙලොෙමන් ෙතො, ෙථරානං ෙථරවංසපදීපානං; 
සුනිපුණවිනිච් ඡයානං, මහාවිහාෙර නිවාසීනං. 

හිත් වා පුනප් පුනාගතමත් ථං, අත් ථං පකාසයිස් සාමි; 
සුජනස් ස ච තුට් ඨත් ථං, චිරට් ඨිතත් ථඤ ්ච ධම් මස් ස. 

සීලකථා ධුතධම් මා, කම් මට් ඨානානි ෙචව සබ් බානි; 
චරියාවිධානසහිෙතො, ඣානසමාපත් තිවිත් ථාෙරො. 
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සබ් බා ච අභිඤ් ඤාෙයො, පඤ් ඤාසඞ් කලනනිච් ඡෙයො ෙචව; 
ඛන් ධධාතායතනින් දියානි, අරියානි ෙචව චත් තාරි. 

සච් චානි පච් චයාකාරෙදසනා, සුපරිසුද් ධනිපුණනයා; 
අවිමුත් තතන් තිමග් ගා, විපස් සනා භාවනා ෙචව. 

ඉති පන සබ් බං යස ්මා, විසුද් ධිමග් ෙග මයා සුපරිසුද් ධං; 
වුත් තං තස ්මා භිෙය්යො, න තං ඉධ විචාරයිස් සාමි. 

‘‘මජ් ෙඣ විසුද් ධිමග් ෙගො, එස චතුන් නම් පි ආගමානඤ් හි; 
ඨත් වා පකාසයිස් සති, තත් ථ යථා භාසිතං අත් ථං’’. 

ඉච් ෙචව කෙතො තස් මා, තම් පි ගෙහත් වාන සද් ධිෙමතාය; 
අට් ඨකථාය විජානථ, දීඝාගමනිස් සිතං අත් ථන් ති. 

නිදානකථා 

තත් ථ දීඝාගෙමො නාම සීලක් ඛන් ධවග් ෙගො, මහාවග් ෙගො, පාථිකවග් ෙගොති 
වග් ගෙතො තිවග් ෙගො ෙහොති; සුත් තෙතො චතුත් තිංසසුත් තසඞ් ගෙහො. තස ්ස වග් ෙගසු 
සීලක් ඛන් ධවග් ෙගො ආදි, සුත් ෙතසු බහ් මජාලං. බහ් මජාලස් සාපි ‘‘එවං ෙම 
සුත’’න් තිආදිකං ආයස් මතා ආනන් ෙදන පඨමමහාසඞ් ගීතිකාෙල වුත් තං නිදානමාදි. 

පඨමමහාසඞ් ගීතිකථා 

පඨමමහාසඞ් ගීති නාම ෙචසා කිඤ් චාපි විනයපිටෙක තන් තිමාරූළ් හා, 
නිදානෙකොසල් ලත් ථං පන ඉධාපි එවං ෙවදිතබ් බා. ධම් මචක් කප් පවත් තනඤ් හි ආදිං 
කත් වා යාව සුභද් දපරිබ් බාජකවිනයනා කතබුද් ධකිච් ෙච, කුසිනාරායං උපවත් තෙන 
මල් ලානං සාලවෙන යමකසාලානමන් තෙර විසාඛපුණ් ණමදිවෙස පච් චූසසමෙය 
අනුපාදිෙසසාය නිබ් බානධාතුයා පරිනිබ් බුෙත භගවති ෙලොකනාෙථ, භගවෙතො 
ධාතුභාජනදිවෙස සන් නිපතිතානං සත් තන් නං භික් ඛුසතසහස් සානං සඞ් ඝත් ෙථෙරො 
ආයස් මා මහාකස් සෙපො සත් තාහපරිනිබ් බුෙත භගවති සුභද් ෙදන වුඩ් ඪපබ් බජිෙතන – 
‘‘අලං, ආවුෙසො, මා ෙසොචිත් ථ, මා පරිෙදවිත් ථ, සුමුත් තා මයං ෙතන මහාසමෙණන, 
උපද් දුතා ච ෙහොම – ‘ඉදං ෙවො කප් පති, ඉදං ෙවො න කප් පතී’ති, ඉදානි පන මයං යං 
ඉච් ඡිස් සාම, තං කරිස් සාම, යං න ඉච් ඡිස් සාම න තං කරිස් සාමා’’ති (චූළව. 437) 
වුත් තවචනමනුස් සරන් ෙතො, ඊදිසස් ස ච සඞ් ඝසන් නිපාතස් ස පුන දුල් ලභභාවං 
මඤ් ඤමාෙනො, ‘‘ඨානං ෙඛො පෙනතං විජ් ජති, යං පාපභික් ඛූ ‘අතීතසත් ථුකං 
පාවචන’න් ති මඤ ්ඤමානා පක් ඛං ලභිත් වා නචිරස් ෙසව සද් ධම් මං 
අන් තරධාෙපය ං, යාව ච ධම් මවිනෙයො තිට් ඨති, තාව අනතීතසත් ථුකෙමව පාවචනං 
ෙහොති. වුත් තඤ් ෙහතං භගවතා – 
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‘ෙයො ෙවො, ආනන් ද, මයා ධම් ෙමො ච විනෙයො ච ෙදසිෙතො පඤ් ඤත් ෙතො, 
ෙසො ෙවො මමච් චෙයන සත් ථා’ති (දී. නි. 2.216). 

‘යංනූනාහං ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච සඞ් ගාෙයය්යං, යථයිදං සාසනං අද් ධනියං අස ්ස 
චිරට් ඨිතිකං’. 

යඤ් චාහං භගවතා – 

‘ධාෙරස් සසි පන ෙම ත් වං, කස් සප, සාණානි පංසුකූලානි නිබ් බසනානී’ති 
(සං. නි. 2.154) වත් වා චීවෙර සාධාරණපරිෙභොෙගන. 

‘අහං, භික් ඛෙව, යාවෙදව ආකඞ් ඛාමි විවිච් ෙචව කාෙමහි විවිච් ච 
අකුසෙලහි ධම් ෙමහි සවිතක් කං සවිචාරං විෙවකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං 
උපසම් පජ් ජ විහරාමි; කස් සෙපොපි, භික් ඛෙව, යාවෙදව, ආකඞ් ඛති විවිච් ෙචව 
කාෙමහි විවිච් ච අකුසෙලහි ධම් ෙමහි සවිතක් කං සවිචාරං විෙවකජං පීතිසුඛං 
පඨමං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරතී’ති (සං. නි. 2.152). 

එවමාදිනා නෙයන නවානුපුබ් බවිහාරඡළභිඤ් ඤාප් පෙභෙද 
උත් තරිමනුස් සධම් ෙම අත් තනා සමසමට් ඨපෙනන ච අනුග් ගහිෙතො, තථා ආකාෙස 
පාණිං චාෙලත් වා අලග් ගචිත් තතාය ෙචව චන් ෙදොපමපටිපදාය ච පසංසිෙතො, තස් ස 
කිමඤ් ඤං ආණණ්යං භවිස් සති. නනු මං භගවා රාජා විය 
සකකවචඉස් සරියානුප් පදාෙනන අත් තෙනො කුලවංසප් පතිට් ඨාපකං පුත් තං 
‘සද් ධම් මවංසප් පතිට් ඨාපෙකො ෙම අයං භවිස් සතී’ති, මන් ත් වා ඉමිනා අසාධාරෙණන 
අනුග් ගෙහන අනුග් ගෙහසි, ඉමාය ච උළාරාය පසංසාය පසංසීති චින් තයන් ෙතො 
ධම් මවිනයසඞ් ගායනත් ථං භික් ඛූනං උස ්සාහං ජෙනසි. යථාහ – 

‘‘අථ ෙඛො ආයස් මා මහාකස් සෙපො භික් ඛූ ආමන් ෙතසි – ‘එකමිදාහං, 
ආවුෙසො, සමයං පාවාය කුසිනාරං අද් ධානමග් ගප් පටිපන් ෙනො මහතා 
භික් ඛුසඞ් ෙඝන සද් ධිං පඤ් චමත් ෙතහි භික් ඛුසෙතහී’’ති (චූළව. 437) සබ් බං 
සුභද් දකණ් ඩං විත් ථාරෙතො ෙවදිතබ් බං. අත් ථං පනස් ස 
මහාපරිනිබ් බානාවසාෙන ආගතට් ඨාෙනෙයව කථයිස් සාම. 

තෙතො පරං ආහ – 

‘‘හන් ද මයං, ආවුෙසො, ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච සඞ් ගායාම, පුෙර අධම් ෙමො 
දිප් පති, ධම් ෙමො පටිබාහිය්යති; පුෙර අවිනෙයො දිප් පති, විනෙයො පටිබාහිය්යති; 
පුෙර අධම් මවාදිෙනො බලවන් ෙතො ෙහොන් ති, ධම් මවාදිෙනො දුබ් බලා ෙහොන් ති, 
පුෙර අවිනයවාදිෙනො බලවන් ෙතො ෙහොන් ති, විනයවාදිෙනො දුබ් බලා 
ෙහොන් තී’’ති (චූළව. 437). 
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භික් ඛූ ආහංසු – ‘‘ෙතන හි, භන් ෙත, ෙථෙරො භික් ඛූ උච් චිනතූ’’ති. ෙථෙරො පන 
සකලනවඞ් ගසත් ථුසාසනපරියත් තිධෙර පුථුජ් ජනෙසොතාපන් නසකදාගාමිඅනාගාමි 
සුක් ඛවිපස් සක ඛීණාසවභික් ඛූ අෙනකසෙත, අෙනකසහස් ෙස ච වජ් ෙජත් වා 
තිපිටකසබ් බපරියත් තිප් පෙභදධෙර පටිසම් භිදාප් පත් ෙත මහානුභාෙව ෙයභුෙය්යන 
භගවෙතො එතදග් ගං ආෙරොපිෙත ෙතවිජ් ජාදිෙභෙද ඛීණාසවභික් ඛූෙයව 
එකූනපඤ් චසෙත පරිග් ගෙහසි. ෙය සන් ධාය ඉදං වුත් තං – ‘‘අථ ෙඛො ආයස් මා 
මහාකස් සෙපො එෙකනූනානි පඤ් ච අරහන් තසතානි උච් චිනී’’ති (චූළව. 437). 

කිස් ස පන ෙථෙරො එෙකනූනමකාසීති? ආයස් මෙතො ආනන් දත් ෙථරස් ස 
ඔකාසකරණත් ථං. ෙතනහායස් මතා සහාපි, විනාපි, න සක් කා ධම් මසඞ් ගීතිං කාතුං. 
ෙසො හායස් මා ෙසක් ෙඛො සකරණීෙයො, තස් මා සහාපි න සක් කා. යස ්මා පනස් ස 
කිඤ් චි දසබලෙදසිතං සුත් තෙගය්යාදිකං අප් පච් චක් ඛං නාම නත් ථි. යථාහ – 

‘‘ද් වාසීති බුද් ධෙතො ගණ් හිං, ද් ෙව සහස් සානි භික් ඛුෙතො; 
චතුරාසීති සහස් සානි, ෙය ෙම ධම් මා පවත් තිෙනො’’ති. (ෙථරගා. 1027); 

තස් මා විනාපි න සක් කා. 

යදි එවං ෙසක් ෙඛොපි සමාෙනො ධම් මසඞ් ගීතියා බහුකාරත් තා ෙථෙරන 
උච් චිනිතබ් ෙබො අස් ස, අථ කස් මා න උච් චිනිෙතොති? පරූපවාදවිවජ් ජනෙතො. ෙථෙරො 
හි ආයස් මන් ෙත ආනන් ෙද අතිවිය විස් සත් ෙථො අෙහොසි, තථා හි නං සිරස් මිං 
පලිෙතසු ජාෙතසුපි ‘න වායං කුමාරෙකො මත් තමඤ් ඤාසී’ති, (සං. නි. 2.154) 
කුමාරකවාෙදන ඔවදති. සක්යකුලප් පසුෙතො චායස් මා තථාගතස් ස භාතා 
චූළපිතුපුත් ෙතො. තත් ථ ෙකචි භික් ඛූ ඡන් දාගමනං විය මඤ ්ඤමානා – ‘‘බහූ 
අෙසක් ඛපටිසම් භිදාප් පත් ෙත භික් ඛූ ඨෙපත් වා ආනන් දං ෙසක් ඛපටිසම් භිදාප් පත් තං 
ෙථෙරො උච් චිනී’’ති උපවෙදය ං. තං පරූපවාදං පරිවජ් ෙජන් ෙතො, ‘ආනන් දං විනා 
ධම් මසඞ් ගීතිං න සක් කා කාතුං, භික් ඛූනංෙයව නං අනුමතියා ගෙහස් සාමී’ති න 
උච් චිනි. 

අථ සයෙමව භික් ඛූ ආනන් දස් සත් ථාය ෙථරං යාචිංසු. යථාහ – 

‘‘භික් ඛූ ආයස් මන් තං මහාකස් සපං එතදෙවොචුං – ‘අයං, භන් ෙත, ආයස් මා 
ආනන් ෙදො කිඤ් චාපි ෙසක් ෙඛො අභබ් ෙබො ඡන් දා ෙදොසා ෙමොහා භයා අගතිං 
ගන් තුං, බහු චාෙනන භගවෙතො සන් තිෙක ධම් ෙමො ච විනෙයො ච පරියත් ෙතො, 
ෙතන හි, භන් ෙත, ෙථෙරො ආයස් මන් තම් පි ආනන් දං උච් චිනතූ’ති. අථ ෙඛො 
ආයස් මා මහාකස් සෙපො ආයස් මන් තම් පි ආනන් දං උච් චිනී’’ති (චූළව. 437). 

එවං භික් ඛූනං අනුමතියා උච් චිනිෙතන ෙතනායස් මතා සද් ධිං පඤ් චෙථරසතානි 
අෙහසුං. 
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අථ ෙඛො ෙථරානං භික් ඛූනං එතදෙහොසි – ‘‘කත් ථ නු ෙඛො මයං ධම් මඤ් ච 
විනයඤ් ච සඞ් ගාෙයය්යාමා’’ති? අථ ෙඛො ෙථරානං භික් ඛූනං එතදෙහොසි – ‘‘රාජගහං 
ෙඛො මහාෙගොචරං පහූතෙසනාසනං, යංනූන මයං රාජගෙහ වස් සං වසන් තා 
ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච සඞ් ගාෙයය්යාම, න අඤ් ෙඤ භික් ඛූ රාජගෙහ වස් සං 
උපගච් ෙඡය ’’න් ති (චූළව. 437). 

කස් මා පන ෙනසං එතදෙහොසි? ‘‘ඉදං පන අම් හාකං ථාවරකම් මං, ෙකොචි 
විසභාගපුග් ගෙලො සඞ් ඝමජ් ඣං පවිසිත් වා උක් ෙකොෙටය්යා’’ති. අථායස් මා 
මහාකස් සෙපො ඤත් තිදුතිෙයන කම් ෙමන සාෙවසි – 

‘‘සුණාතු ෙම, ආවුෙසො සඞ් ෙඝො, යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ලං සඞ් ෙඝො 
ඉමානි පඤ් ච භික් ඛුසතානි සම් මන් ෙනය්ය රාජගෙහ වස ්සං වසන් තානි 
ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච සඞ් ගායිතුං, න අඤ ්ෙඤහි භික් ඛූහි රාජගෙහ වස ්සං 
වසිතබ් බ’’න් ති. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු ෙම, ආවුෙසො සඞ් ෙඝො, සඞ් ෙඝො ඉමානි පඤ් චභික් ඛුසතානි 
සම් මන් න’’ති ‘රාජගෙහ වස් සං වසන් තානි ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච සඞ් ගායිතුං, 
න අඤ ්ෙඤහි භික් ඛූහි රාජගෙහ වස ්සං වසිතබ් බන් ති. යස ්සායස් මෙතො ඛමති 
ඉෙමසං පඤ් චන් නං භික් ඛුසතානං සම් මුති’ රාජගෙහ වස ්සං වසන් තානං 
ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච සඞ් ගායිතුං, න අඤ ්ෙඤහි භික් ඛූහි රාජගෙහ වස ්සං 
වසිතබ් බන් ති, ෙසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, ෙසො භාෙසය්ය. 

‘‘සම් මතානි සඞ් ෙඝන ඉමානි පඤ් චභික් ඛුසතානි රාජගෙහ වස් සං 
වසන් තානි ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච සඞ් ගායිතුං, න අඤ ්ෙඤහි භික් ඛූහි රාජගෙහ 
වස් සං වසිතබ් බන් ති, ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවෙමතං ධාරයාමී’’ති 
(චූළව. 438). 

අයං පන කම් මවාචා තථාගතස් ස පරිනිබ් බානෙතො එකවීසතිෙම දිවෙස කතා. 
භගවා හි විසාඛපුණ් ණමායං පච් චූසසමෙය පරිනිබ් බුෙතො, අථස් ස සත් තාහං 
සුවණ් ණවණ් ණං සරීරං ගන් ධමාලාදීහි පූජයිංසු. එවං සත් තාහං සාධුකීළනදිවසා 
නාම අෙහසුං. තෙතො සත් තාහං චිතකාය අග් ගිනා ඣායි, සත් තාහං සත් තිපඤ් ජරං 
කත් වා සන් ධාගාරසාලායං ධාතුපූජං කරිංසූති, එකවීසති දිවසා ගතා. 
ෙජට් ඨමූලසුක් කපක් ඛපඤ් චමියංෙයව ධාතුෙයො භාජයිංසු. එතස් මිං ධාතුභාජනදිවෙස 
සන් නිපතිතස් ස මහාභික් ඛුසඞ් ඝස් ස සුභද් ෙදන වුඩ් ඪපබ් බජිෙතන කතං අනාචාරං 
ආෙරොෙචත් වා වුත් තනෙයෙනව ච භික් ඛූ උච් චිනිත් වා අයං කම් මවාචා කතා. 

ඉමඤ් ච පන කම් මවාචං කත් වා ෙථෙරො භික් ඛූ ආමන් ෙතසි – ‘‘ආවුෙසො, ඉදානි 
තුම් හාකං චත් තාලීස දිවසා ඔකාෙසො කෙතො, තෙතො පරං ‘අයං නාම ෙනො 
පලිෙබොෙධො අත් ථී’ති, වත් තුං න ලබ් භා, තස් මා එත් ථන් තෙර යස් ස 
ෙරොගපලිෙබොෙධො වා ආචරියුපජ් ඣායපලිෙබොෙධො වා මාතාපිතුපලිෙබොෙධො වා 
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අත් ථි, පත් තං වා පන පචිතබ් බං, චීවරං වා කාතබ් බං, ෙසො තං පලිෙබොධං ඡින් දිත් වා 
තං කරණීයං කෙරොතූ’’ති. 

එවඤ් ච පන වත් වා ෙථෙරො අත් තෙනො පඤ් චසතාය පරිසාය පරිවුෙතො රාජගහං 
ගෙතො. අඤ් ෙඤපි මහාෙථරා අත් තෙනො අත් තෙනො පරිවාෙර ගෙහත් වා 
ෙසොකසල් ලසමප් පිතං මහාජනං අස් සාෙසතුකාමා තං තං දිසං පක් කන් තා. 
පුණ් ණත් ෙථෙරො පන සත් තසතභික් ඛුපරිවාෙරො ‘තථාගතස් ස පරිනිබ් බානට් ඨානං 
ආගතාගතං මහාජනං අස ්සාෙසස් සාමී’ති කුසිනාරායංෙයව අට් ඨාසි. 

ආයස් මා ආනන් ෙදො යථා පුබ් ෙබ අපරිනිබ් බුතස් ස, එවං පරිනිබ් බුතස් සාපි 
භගවෙතො සයෙමව පත් තචීවරමාදාය පඤ් චහි භික් ඛුසෙතහි සද් ධිං ෙයන සාවත් ථි 
ෙතන චාරිකං පක් කාමි. ගච් ඡෙතො ගච් ඡෙතො පනස් ස පරිවාරා භික් ඛූ ගණනපථං 
වීතිවත් තා. ෙතනායස් මතා ගතගතට් ඨාෙන මහාපරිෙදෙවො අෙහොසි. අනුපුබ් ෙබන පන 
සාවත් ථිමනුප් පත් ෙත ෙථෙර සාවත් ථිවාසිෙනො මනුස් සා ‘‘ෙථෙරො කිර ආගෙතො’’ති 
සුත් වා ගන් ධමාලාදිහත් ථා පච් චුග් ගන් ත් වා – ‘‘භන් ෙත, ආනන් ද, පුබ් ෙබ භගවතා 
සද් ධිං ආගච් ඡථ, අජ් ජ කුහිං භගවන් තං ඨෙපත් වා ආගතත් ථා’’තිආදීනි වදමානා 
පෙරොදිංසු. බුද් ධස් ස භගවෙතො පරිනිබ් බානදිවෙස විය මහාපරිෙදෙවො අෙහොසි. 

තත සුදං ආයස් මා ආනන් ෙදො අනිච් චතාදිපටිසංයුත් තාය ධම් මියාකථාය තං 
මහාජනං සඤ් ඤාෙපත් වා ෙජතවනං පවිසිත් වා දසබෙලන වසිතගන් ධකුටිං 
වන් දිත් වා ද් වාරං විවරිත් වා මඤ් චපීඨං නීහරිත් වා පප් ෙඵොෙටත් වා ගන් ධකුටිං 
සම් මජ් ජිත් වා මිලාතමාලාකචවරං ඡඩ් ෙඩත් වා මඤ ්චපීඨං අතිහරිත් වා පුන 
යථාඨාෙන ඨෙපත් වා භගවෙතො ඨිතකාෙල කරණීයං වත් තං සබ් බමකාසි. 
කුරුමාෙනො ච න් හානෙකොට් ඨකසම් මජ් ජනඋදකුපට් ඨාපනාදිකාෙලසු ගන් ධකුටිං 
වන් දිත් වා – ‘‘නනු භගවා, අයං තුම් හාකං න් හානකාෙලො, අයං ධම් මෙදසනාකාෙලො, 
අයං භික් ඛූනං ඔවාදදානකාෙලො, අයං සීහෙසය්යකප් පනකාෙලො, අයං 
මුඛෙධොවනකාෙලො’’තිආදිනා නෙයන පරිෙදවමාෙනොව අකාසි, යථා තං භගවෙතො 
ගුණගණාමතරසඤ් ඤුතාය පතිට් ඨිතෙපෙමො ෙචව අඛීණාසෙවො ච අෙනෙකසු ච 
ජාතිසතසහස් ෙසසු අඤ් ඤමඤ් ඤස් සූපකාරසඤ් ජනිතචිත් තමද් දෙවො. තෙමනං 
අඤ් ඤතරා ෙදවතා – ‘‘භන් ෙත, ආනන් ද, තුම් ෙහ එවං පරිෙදවමානා කථං අඤ් ෙඤ 
අස් සාෙසස් සථා’’ති සංෙවෙජසි. ෙසො තස ්සා වචෙනන සංවිග් ගහදෙයො සන් ථම් භිත් වා 
තථාගතස් ස පරිනිබ් බානෙතො පභුති ඨානනිසජ් ජබහුලත් තා උස ්සන් නධාතුකං කායං 
සමස් සාෙසතුං දුතියදිවෙස ඛීරවිෙරචනං පිවිත් වා විහාෙරෙයව නිසීදි. යං සන් ධාය 
සුෙභන මාණෙවන පහිතං මාණවකං එතදෙවොච – 

‘‘අකාෙලො, ෙඛො මාණවක, අත් ථි ෙම අජ් ජ ෙභසජ් ජමත් තා පීතා, අප් ෙපව 
නාම ස් ෙවපි උපසඞ් කෙමය්යාමා’’ති (දී. නි. 1.447). 

දුතියදිවෙස ෙචතකත් ෙථෙරන පච් ඡාසමෙණන ගන් ත් වා සුෙභන මාණෙවන 
පුට් ෙඨො ඉමස් මිං දීඝනිකාෙය සුභසුත් තං නාම දසමං සුත් තං අභාසි. 
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අථ ආනන් දත් ෙථෙරො ෙජතවනමහාවිහාෙර ඛණ් ඩඵුල් ලප් පටිසඞ් ඛරණං 
කාරාෙපත් වා උපකට් ඨාය වස් සූපනායිකාය භික් ඛුසඞ් ඝං ඔහාය රාජගහං ගෙතො තථා 
අඤ් ෙඤපි ධම් මසඞ් ගාහකා භික් ඛූති. එවඤ ්හි ගෙත, ෙත සන් ධාය ච ඉදං වුත් තං – 
‘‘අථ ෙඛො ෙථරා භික් ඛූ රාජගහං අගමංසු, ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච සඞ් ගායිතු’’න් ති 
(චූළව. 438). ෙත ආසළ් හීපුණ් ණමායං උෙපොසථං කත් වා පාටිපදදිවෙස 
සන් නිපතිත් වා වස ්සං උපගච් ඡිංසු. 

ෙතන ෙඛො පන සමෙයන රාජගහං පරිවාෙරත් වා අට් ඨාරස මහාවිහාරා ෙහොන් ති, 
ෙත සබ් ෙබපි ඡඩ් ඩිතපතිතඋක් ලාපා අෙහසුං. භගවෙතො හි පරිනිබ් බාෙන සබ් ෙබපි 
භික් ඛූ අත් තෙනො අත් තෙනො පත් තචීවරමාදාය විහාෙර ච පරිෙවෙණ ච ඡඩ් ෙඩත් වා 
අගමංසු. තත් ථ කතිකවත් තං කුරුමානා ෙථරා භගවෙතො වචනපූජනත් ථං 
තිත් ථියවාදපරිෙමොචනත් ථඤ් ච – ‘පඨමං මාසං ඛණ් ඩඵුල් ලප් පටිසඞ් ඛරණං 
කෙරොමා’ති චින් ෙතසුං. තිත් ථියා හි එවං වෙදය ං – ‘‘සමණස් ස ෙගොතමස් ස සාවකා 
සත් ථරි ඨිෙතෙයව විහාෙර පටිජග් ගිංසු, පරිනිබ් බුෙත ඡඩ් ෙඩසුං, කුලානං 
මහාධනපරිච් චාෙගො විනස් සතී’’ති. ෙතසඤ් ච වාදපරිෙමොචනත් ථං චින් ෙතසුන් ති 
වුත් තං ෙහොති. එවං චින් තයිත් වා ච පන කතිකවත් තං කරිංසු. යං සන් ධාය වුත් තං – 

‘‘අථ ෙඛො ෙථරානං භික් ඛූනං එතදෙහොසි – භගවතා, ෙඛො ආවුෙසො, 
ඛණ් ඩඵුල් ලප් පටිසඞ් ඛරණං වණ් ණිතං, හන් ද මයං, ආවුෙසො, පඨමං මාසං 
ඛණ් ඩඵුල් ලප් පටිසඞ් ඛරණං කෙරොම, මජ් ඣිමං මාසං සන් නිපතිත් වා 
ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච සඞ් ගායිස් සාමා’’ති (චූළව. 438). 

ෙත දුතියදිවෙස ගන් ත් වා රාජද් වාෙර අට් ඨංසු. රාජා ආගන් ත් වා වන් දිත් වා – 
‘‘කිං භන් ෙත, ආගතත් ථා’’ති අත් තනා කත් තබ් බකිච් චං පුච් ඡි. ෙථරා අට් ඨාරස 
මහාවිහාරපටිසඞ් ඛරණත් ථාය හත් ථකම් මං පටිෙවෙදසුං. රාජා හත් ථකම් මකාරෙක 
මනුස් ෙස අදාසි. ෙථරා පඨමං මාසං සබ් බවිහාෙර පටිසඞ් ඛරාෙපත් වා රඤ් ෙඤො 
ආෙරොෙචසුං – ‘‘නිට් ඨිතං, මහාරාජ, විහාරපටිසඞ් ඛරණං, ඉදානි ධම් මවිනයසඞ් ගහං 
කෙරොමා’’ති. ‘‘සාධු භන් ෙත විසට් ඨා කෙරොථ, මය් හං ආණාචක් කං, තුම් හාකඤ් ච 
ධම් මචක් කං ෙහොතු, ආණාෙපථ, භන් ෙත, කිං කෙරොමී’’ති. ‘‘සඞ් ගහං කෙරොන් තානං 
භික් ඛූනං සන් නිසජ් ජට් ඨානං මහාරාජා’’ති. ‘‘කත් ථ කෙරොමි, භන් ෙත’’ති? 
‘‘ෙවභාරපබ් බතපස් ෙස සත් තපණ් ණි ගුහාද් වාෙර කාතුං යුත් තං මහාරාජා’’ති. 
‘‘සාධු, භන් ෙත’’ති ෙඛො රාජා අජාතසත් තු විස ්සකම් මුනා නිම් මිතසදිසං 
සුවිභත් තභිත් තිථම් භෙසොපානං, නානාවිධමාලාකම් මලතාකම් මවිචිත් තං, 
අභිභවන් තමිව රාජභවනවිභූතිං, අවහසන් තමිව ෙදවවිමානසිරිං, සිරියා නිෙකතනමිව 
එකනිපාතතිත් ථමිව ච ෙදවමනුස් සනයනවිහංගානං, ෙලොකරාමෙණය්යකමිව 
සම් පිණ් ඩිතං දට් ඨබ් බසාරමණ් ඩං මණ් ඩපං කාරාෙපත් වා 
විවිධකුසුමදාෙමොලම් බකවිනිග් ගලන් තචාරුවිතානං 
නානාරතනවිචිත් තමණිෙකොට් ටිමතලමිව ච, නං 
නානාපුප් ඵූපහාරවිචිත් තසුපරිනිට් ඨිතභූමිකම් මං බහ ්මවිමානසදිසං අලඞ් කරිත් වා, 
තස් මිං මහාමණ් ඩෙප පඤ් චසතානං භික් ඛූනං අනග් ඝානි පඤ් ච 
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කප් පියපච් චත් ථරණසතානි පඤ් ඤෙපත් වා, දක් ඛිණභාගං නිස් සාය උත් තරාභිමුඛං 
ෙථරාසනං, මණ් ඩපමජ් ෙඣ පුරත් ථාභිමුඛං බුද් ධස් ස භගවෙතො ආසනාරහං 
ධම් මාසනං පඤ් ඤෙපත් වා, දන් තඛචිතං බීජනිඤ් ෙචත් ථ ඨෙපත් වා, භික් ඛුසඞ් ඝස් ස 
ආෙරොචාෙපසි – ‘‘නිට් ඨිතං, භන් ෙත, මම කිච් ච’’න් ති. 

තස් මිඤ් ච පන දිවෙස එකච් ෙච භික් ඛූ ආයස් මන් තං ආනන් දං සන් ධාය 
එවමාහංසු – ‘‘ඉමස් මිං භික් ඛුසඞ් ෙඝ එෙකො භික් ඛු විස ්සගන් ධං වායන් ෙතො 
විචරතී’’ති. ෙථෙරො තං සුත් වා ඉමස් මිං භික් ඛුසඞ් ෙඝ අඤ් ෙඤො විස් සගන් ධං 
වායන් ෙතො විචරණකභික් ඛු නාම නත් ථි. අද් ධා එෙත මං සන් ධාය වදන් තීති සංෙවගං 
ආපජ් ජි. එකච් ෙච නං ආහංසුෙයව – ‘‘ස් ෙව ආවුෙසො, ආනන් ද, සන් නිපාෙතො, 
ත් වඤ් ච ෙසක් ෙඛො සකරණීෙයො, ෙතන ෙත න යුත් තං සන් නිපාතං ගන් තුං, 
අප් පමත් ෙතො ෙහොහී’’ති. 

අථ ෙඛො ආයස් මා ආනන් ෙදො – ‘ස් ෙව සන් නිපාෙතො, න ෙඛො ෙමතං පතිරූපං 
ය් වාහං ෙසක් ෙඛො සමාෙනො සන් නිපාතං ගච් ෙඡය්ය’න් ති, බහුෙදව රත් තිං කායගතාය 
සතියා වීතිනාෙමත් වා රත් තියා පච් චූසසමෙය චඞ් කමා ඔෙරොහිත් වා විහාරං පවිසිත් වා 
‘‘නිපජ් ජිස් සාමී’’ති කායං ආවජ් ෙජසි, ද් ෙව පාදා භූමිෙතො මුත් තා, අපත් තඤ් ච සීසං 
බිම් ෙබොහනං, එතස් මිං අන් තෙර අනුපාදාය ආසෙවහි චිත් තං විමුච් චි. අයඤ් හි 
ආයස් මා චඞ් කෙමන බහි වීතිනාෙමත් වා විෙසසං නිබ් බත් ෙතතුං අසක් ෙකොන් ෙතො 
චින් ෙතසි – ‘‘නනු මං භගවා එතදෙවොච – ‘කතපුඤ් ෙඤොසි ත් වං, ආනන් ද, 
පධානමනුයුඤ් ජ, ඛිප් පං ෙහොහිසි අනාසෙවො’ති (දී. නි. 2.207). බුද් ධානඤ් ච 
කථාෙදොෙසො නාම නත් ථි, මම පන අච් චාරද් ධං වීරියං, ෙතන ෙම චිත් තං උද් ධච් චාය 
සංවත් තති. හන් දාහං වීරියසමතං ෙයොෙජමී’’ති, චඞ් කමා ඔෙරොහිත් වා 
පාදෙධොවනට් ඨාෙන ඨත් වා පාෙද ෙධොවිත් වා විහාරං පවිසිත් වා මඤ් චෙක නිසීදිත් වා, 
‘‘ෙථොකං විස් සමිස් සාමී’’ති කායං මඤ ්චෙක අපනාෙමසි. ද් ෙව පාදා භූමිෙතො මුත් තා, 
සීසං බිම් ෙබොහනමප් පත් තං, එතස් මිං අන් තෙර අනුපාදාය ආසෙවහි චිත් තං විමුත් තං, 
චතුඉරියාපථවිරහිතං ෙථරස් ස අරහත් තං. ෙතන ‘‘ඉමස් මිං සාසෙන අනිපන් ෙනො 
අනිසින් ෙනො අට් ඨිෙතො අචඞ් කමන් ෙතො ෙකො භික් ඛු අරහත් තං පත් ෙතො’’ති වුත් ෙත 
‘‘ආනන් දත් ෙථෙරො’’ති වත් තුං වට් ටති. 

අථ ෙථරා භික් ඛූ දුතියදිවෙස පඤ් චමියං කාළපක් ඛස් ස කතභත් තකිච් චා 
පත් තචීවරං පටිසාෙමත් වා ධම් මසභායං සන් නිපතිංසු. අථ ෙඛො ආයස් මා ආනන් ෙදො 
අරහා සමාෙනො සන් නිපාතං අගමාසි. කථං අගමාසි? ‘‘ඉදානිම් හි සන් නිපාතමජ් ඣං 
පවිසනාරෙහො’’ති හට් ඨතුට් ඨචිත් ෙතො එකංසං චීවරං කත් වා බන් ධනා 
මුත් තතාලපක් කං විය, පණ් ඩුකම් බෙල නික් ඛිත් තජාතිමණි විය, විගතවලාහෙක 
නෙභ සමුග් ගතපුණ් ණචන් ෙදො විය, බාලාතපසම් ඵස් සවිකසිතෙරණුපිඤ් ජරගබ් භං 
පදුමං විය ච, පරිසුද් ෙධන පරිෙයොදාෙතන සප් පෙභන සස ්සිරීෙකන ච මුඛවෙරන 
අත් තෙනො අරහත් තප් පත් තිං ආෙරොචයමාෙනො විය අගමාසි. අථ නං දිස ්වා 
ආයස් මෙතො මහාකස් සපස් ස එතදෙහොසි – ‘‘ෙසොභති වත ෙභො අරහත් තප් පත් ෙතො 
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ආනන් ෙදො, සෙච සත් ථා ධෙරය්ය, අද් ධා අජ් ජානන් දස් ස සාධුකාරං දෙදය්ය, හන් ද, 
දානිස් සාහං සත් ථාරා දාතබ් බං සාධුකාරං දදාමී’’ති, තික් ඛත් තුං සාධුකාරමදාසි. 

මජ් ඣිමභාණකා පන වදන් ති – ‘‘ආනන් දත් ෙථෙරො අත් තෙනො අරහත් තප් පත් තිං 
ඤාෙපතුකාෙමො භික් ඛූහි සද් ධිං නාගෙතො, භික් ඛූ යථාවුඩ් ඪං අත් තෙනො අත් තෙනො 
පත් තාසෙන නිසීදන් තා ආනන් දත් ෙථරස් ස ආසනං ඨෙපත් වා නිසින් නා. තත් ථ ෙකචි 
එවමාහංසු – ‘එතං ආසනං කස් සා’ති? ‘ආනන් දස් සා’ති. ‘ආනන් ෙදො පන කුහිං 
ගෙතො’ති? තස් මිං සමෙය ෙථෙරො චින් ෙතසි – ‘ඉදානි මය් හං ගමනකාෙලො’ති. තෙතො 
අත් තෙනො ආනුභාවං දස් ෙසන් ෙතො පථවියං නිමුජ් ජිත් වා අත් තෙනො ආසෙනෙයව 
අත් තානං දස් ෙසසී’’ති, ආකාෙසන ගන් ත් වා නිසීදීතිපි එෙක. යථා වා තථා වා ෙහොතු. 
සබ් බථාපි තං දිස ්වා ආයස් මෙතො මහාකස් සපස් ස සාධුකාරදානං යුත් තෙමව. 

එවං ආගෙත පන තස ්මිං ආයස ්මන් ෙත මහාකස් සපත් ෙථෙරො භික් ඛූ ආමන් ෙතසි 
– ‘‘ආවුෙසො, කිං පඨමං සඞ් ගායාම, ධම් මං වා විනයං වා’’ති? භික් ඛූ ආහංසු – 
‘‘භන් ෙත, මහාකස් සප, විනෙයො නාම බුද් ධසාසනස් ස ආයු. විනෙය ඨිෙත සාසනං 
ඨිතං නාම ෙහොති. තස් මා පඨමං විනයං සඞ් ගායාමා’’ති. ‘‘කං ධුරං කත් වා’’ති? 
‘‘ආයස් මන් තං උපාලි’’න් ති. ‘‘කිං ආනන් ෙදො නප් පෙහොතී’’ති? ‘‘ෙනො 
නප් පෙහොති’’. අපි ච ෙඛො පන සම් මාසම් බුද් ෙධො ධරමාෙනොෙයව විනයපරියත් තිං 
නිස් සාය ආයස් මන් තං උපාලිං එතදග් ෙග ඨෙපසි – ‘‘එතදග් ගං, භික් ඛෙව, මම 
සාවකානං භික් ඛූනං විනයධරානං යදිදං උපාලී’’ති (අ. නි. 1.228). ‘තස් මා 
උපාලිත් ෙථරං පුච් ඡිත් වා විනයං සඞ් ගායාමා’ති. 

තෙතො ෙථෙරො විනයං පුච් ඡනත් ථාය අත් තනාව අත් තානං සම් මන් නි. 
උපාලිත් ෙථෙරොපි විස් සජ් ජනත් ථාය සම් මන් නි. තතායං පාළි – අථ ෙඛො ආයස ්මා 
මහාකස් සෙපො සඞ් ඝං ඤාෙපසි – 

‘‘සුණාතු ෙම, ආවුෙසො, සඞ් ෙඝො, යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ලං, 
අහං උපාලිං විනයං පුච් ෙඡය්ය’’න් ති. 

ආයස් මාපි උපාලි සඞ් ඝං ඤාෙපසි – 

‘‘සුණාතු ෙම, භන් ෙත, සඞ් ෙඝො, යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ලං, 
අහං ආයස ්මතා මහාකස් සෙපන විනයං පුට් ෙඨො විස් සජ් ෙජය්ය’’න් ති. (චූළව. 
439); 

එවං අත් තානං සම් මන් නිත් වා ආයස් මා උපාලි උට් ඨායාසනා එකංසං චීවරං 
කත් වා ෙථෙර භික් ඛූ වන් දිත් වා ධම් මාසෙන නිසීදි දන් තඛචිතං බීජනිං ගෙහත් වා, 
තෙතො මහාකස් සපත් ෙථෙරො ෙථරාසෙන නිසීදිත් වා ආයස් මන් තං උපාලිං විනයං 
පුච් ඡි. ‘‘පඨමං ආවුෙසො, උපාලි, පාරාජිකං කත් ථ පඤ ්ඤත් ත’’න් ති? ‘‘ෙවසාලියං, 
භන් ෙත’’ති. ‘‘කං ආරබ් භා’’ති? ‘‘සුදින් නං කලන් දපුත් තං ආරබ් භා’’ති. ‘‘කිස් මිං 
වත් ථුස ්මි’’න් ති? ‘‘ෙමථුනධම් ෙම’’ති. 
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‘‘අථ ෙඛො ආයස් මා මහාකස් සෙපො ආයස් මන් තං උපාලිං පඨමස් ස පාරාජිකස් ස 
වත් ථුම් පි පුච් ඡි, නිදානම් පි පුච් ඡි, පුග් ගලම් පි පුච් ඡි, පඤ් ඤත් තිම් පි පුච් ඡි, 
අනුපඤ් ඤත් තිම් පි පුච් ඡි, ආපත් තිම් පි පුච් ඡි, අනාපත් තිම් පි පුච් ඡි’’ (චූළව. 439). 
පුට් ෙඨො පුට් ෙඨො ආයස් මා උපාලි විස් සජ් ෙජසි. 

කිං පෙනත් ථ පඨමපාරාජිෙක කිඤ් චි අපෙනතබ් බං වා පක් ඛිපිතබ් බං වා අත් ථි 
නත් ථීති? අපෙනතබ් බං නත් ථි. බුද් ධස් ස හි භගවෙතො භාසිෙත අපෙනතබ් බං නාම 
නත් ථි. න හි තථාගතා එකබ්යඤ් ජනම් පි නිරත් ථකං වදන් ති. සාවකානං පන 
ෙදවතානං වා භාසිෙත අපෙනතබ් බම් පි ෙහොති, තං ධම් මසඞ් ගාහකත් ෙථරා 
අපනයිංසු. පක් ඛිපිතබ් බං පන සබ් බත් ථාපි අත් ථි, තස් මා යං යත් ථ පක් ඛිපිතුං යුත් තං, 
තං පක් ඛිපිංසුෙයව. කිං පන තන් ති? ‘ෙතන සමෙයනා’ති වා, ‘ෙතන ෙඛො පන 
සමෙයනා’ති වා, ‘අථ ෙඛොති වා’, ‘එවං වුත් ෙතති’ වා, ‘එතදෙවොචා’ති වා, එවමාදිකං 
සම් බන් ධවචනමත් තං. එවං පක් ඛිපිතබ් බයුත් තං පක් ඛිපිත් වා පන – ‘‘ඉදං 
පඨමපාරාජික’’න් ති ඨෙපසුං. පඨමපාරාජිෙක සඞ් ගහමාරූළ් ෙහ පඤ ්ච 
අරහන් තසතානි සඞ් ගහං ආෙරොපිතනෙයෙනව ගණසජ් ඣායමකංසු – ‘‘ෙතන 
සමෙයන බුද් ෙධො භගවා ෙවරඤ් ජායං විහරතී’’ති. ෙතසං සජ් ඣායාරද් ධකාෙලෙයව 
සාධුකාරං දදමානා විය මහාපථවී උදකපරියන් තං කත් වා අකම් පිත් ථ. 

එෙතෙනව නෙයන ෙසසානි තීණි පාරාජිකානි සඞ් ගහං ආෙරොෙපත් වා ‘‘ඉදං 
පාරාජිකකණ් ඩ’’න් ති ඨෙපසුං. ෙතරස සඞ් ඝාදිෙසසානි ‘‘ෙතරසක’’න් ති ඨෙපසුං. 
ද් ෙව සික් ඛාපදානි ‘‘අනියතානී’’ති ඨෙපසුං. තිංස සික් ඛාපදානි ‘‘නිස් සග් ගියානි 
පාචිත් තියානී’’ති ඨෙපසුං. ද් ෙවනවුති සික් ඛාපදානි ‘‘පාචිත් තියානී’’ති ඨෙපසුං. 
චත් තාරි සික් ඛාපදානි ‘‘පාටිෙදසනීයානී’’ති ඨෙපසුං. පඤ් චසත් තති සික් ඛාපදානි 
‘‘ෙසඛියානී’’ති ඨෙපසුං. සත් ත ධම් ෙම ‘‘අධිකරණසමථා’’ති ඨෙපසුං. එවං 
සත් තවීසාධිකානි ද් ෙව සික් ඛාපදසතානි ‘‘මහාවිභඞ් ෙගො’’ති කිත් ෙතත් වා ඨෙපසුං. 
මහාවිභඞ් ගාවසාෙනපි පුරිමනෙයෙනව මහාපථවී අකම් පිත් ථ. 

තෙතො භික් ඛුනීවිභඞ් ෙග අට් ඨ සික් ඛාපදානි ‘‘පාරාජිකකණ් ඩං නාම ඉද’’න් ති 
ඨෙපසුං. සත් තරස සික් ඛාපදානි ‘‘සත් තරසක’’න් ති ඨෙපසුං. තිංස සික් ඛාපදානි 
‘‘නිස් සග් ගියානි පාචිත් තියානී’’ති ඨෙපසුං. ඡසට් ඨිසතසික් ඛාපදානි 
‘‘පාචිත් තියානී’’ති ඨෙපසුං. අට් ඨ සික් ඛාපදානි ‘‘පාටිෙදසනීයානී’’ති ඨෙපසුං. 
පඤ් චසත් තති සික් ඛාපදානි ‘‘ෙසඛියානී’’ති ඨෙපසුං. සත් ත ධම් ෙම 
‘‘අධිකරණසමථා’’ති ඨෙපසුං. එවං තීණි සික් ඛාපදසතානි චත් තාරි ච සික් ඛාපදානි 
‘‘භික් ඛුනීවිභඞ් ෙගො’’ති කිත් ෙතත් වා – ‘‘අයං උභෙතො විභඞ් ෙගො නාම 
චතුසට් ඨිභාණවාෙරො’’ති ඨෙපසුං. උභෙතොවිභඞ් ගාවසාෙනපි වුත් තනෙයෙනව 
මහාපථවිකම් ෙපො අෙහොසි. 

එෙතෙනවුපාෙයන අසීතිභාණවාරපරිමාණං ඛන් ධකං, 
පඤ් චවීසතිභාණවාරපරිමාණං පරිවාරඤ් ච සඞ් ගහං ආෙරොෙපත් වා ‘‘ඉදං විනයපිටකං 
නාමා’’ති ඨෙපසුං. විනයපිටකාවසාෙනපි වුත් තනෙයෙනව මහාපථවිකම් ෙපො 
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අෙහොසි. තං ආයස ්මන් තං උපාලිං පටිච් ඡාෙපසුං – ‘‘ආවුෙසො, ඉමං තුය් හං 
නිස් සිතෙක වාෙචහී’’ති. විනයපිටකසඞ් ගහාවසාෙන උපාලිත් ෙථෙරො දන් තඛචිතං 
බීජනිං නික් ඛිපිත් වා ධම් මාසනා ඔෙරොහිත් වා ෙථෙර භික් ඛූ වන් දිත් වා අත් තෙනො 
පත් තාසෙන නිසීදි. 

විනයං සඞ් ගායිත් වා ධම් මං සඞ් ගායිතුකාෙමො ආයස් මා මහාකස් සෙපො භික් ඛූ 
පුච් ඡි – ‘‘ධම් මං සඞ් ගායන් ෙත හි කං පුග් ගලං ධුරං කත් වා ධම් ෙමො 
සඞ් ගායිතබ් ෙබො’’ති? භික් ඛූ – ‘‘ආනන් දත් ෙථරං ධුරං කත් වා’’ති ආහංසු. 

අථ ෙඛො ආයස් මා මහාකස් සෙපො සඞ් ඝං ඤාෙපසි – 

‘‘සුණාතු ෙම, ආවුෙසො, සඞ් ෙඝො, යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ලං, 
අහං ආනන් දං ධම් මං පුච් ෙඡය්ය’’න් ති; 

අථ ෙඛො ආයස් මා ආනන් ෙදො සඞ් ඝං ඤාෙපසි – 

‘‘සුණාතු ෙම, භන් ෙත, සඞ් ෙඝො, යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ලං, 
අහං ආයස ්මතා මහාකස් සෙපන ධම් මං පුට් ෙඨො විස් සජ් ෙජය්ය’’න් ති; 

අථ ෙඛො ආයස් මා ආනන් ෙදො උට් ඨායාසනා එකංසං චීවරං කත් වා ෙථෙර භික් ඛූ 
වන් දිත් වා ධම් මාසෙන නිසීදි දන් තඛචිතං බීජනිං ගෙහත් වා. අථ ෙඛො ආයස් මා 
මහාකස් සෙපො භික් ඛූ පුච් ඡි – ‘‘කතරං, ආවුෙසො, පිටකං පඨමං සඞ් ගායාමා’’ති? 
‘‘සුත් තන් තපිටකං, භන් ෙත’’ති. ‘‘සුත් තන් තපිටෙක චතස් ෙසො සඞ් ගීතිෙයො, තාසු 
පඨමං කතරං සඞ් ගීති’’න් ති? ‘‘දීඝසඞ් ගීතිං, භන් ෙත’’ති. ‘‘දීඝසඞ් ගීතියං චතුතිංස 
සුත් තානි, තෙයො වග් ගා, ෙතසු පඨමං කතරං වග් ග’’න් ති? ‘‘සීලක් ඛන් ධවග් ගං, 
භන් ෙත’’ති. ‘‘සීලක් ඛන් ධවග් ෙග ෙතරස සුත් තන් තා, ෙතසු පඨමං කතරං 
සුත් ත’’න් ති? ‘‘බහ් මජාලසුත් තං නාම භන් ෙත, තිවිධසීලාලඞ් කතං, 
නානාවිධමිච් ඡාජීවකුහ ලපනාදිවිද් ධංසනං, ද් වාසට් ඨිදිට් ඨිජාලවිනිෙවඨනං, 
දසසහස් සිෙලොකධාතුකම් පනං, තං පඨමං සඞ් ගායාමා’’ති. 

අථ ෙඛො ආයස් මා මහාකස් සෙපො ආයස් මන් තං ආනන් දං එතදෙවොච, 
‘‘බහ් මජාලං, ආවුෙසො ආනන් ද, කත් ථ භාසිත’’න් ති? ‘‘අන් තරා ච, භන් ෙත, රාජගහං 
අන් තරා ච නාළන් දං රාජාගාරෙක අම් බලට් ඨිකාය’’න් ති. ‘‘කං ආරබ් භා’’ති? 
‘‘සුප් පියඤ් ච පරිබ් බාජකං, බහ් මදත් තඤ් ච මාණව’’න් ති. ‘‘කිස් මිං වත් ථුස් මි’’න් ති? 
‘‘වණ් ණාවණ් ෙණ’’ති. අථ ෙඛො ආයස් මා මහාකස් සෙපො ආයස් මන් තං ආනන් දං 
බහ් මජාලස් ස නිදානම් පි පුච් ඡි, පුග් ගලම් පි පුච් ඡි, වත් ථුම් පි පුච් ඡි (චූළව. 440). 
ආයස් මා ආනන් ෙදො විස ්සජ් ෙජසි. විස් සජ් ජනාවසාෙන පඤ් ච අරහන් තසතානි 
ගණසජ් ඣායමකංසු. වුත් තනෙයෙනව ච පථවිකම් ෙපො අෙහොසි. 

එවං බහ ්මජාලං සඞ් ගායිත් වා තෙතො පරං ‘‘සාමඤ් ඤඵලං, පනාවුෙසො ආනන් ද, 
කත් ථ භාසිත’’න් තිආදිනා නෙයන පුච් ඡාවිස් සජ් ජනානුක් කෙමන සද් ධිං 
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බහ් මජාෙලන සබ් ෙබපි ෙතරස සුත් තන් ෙත සඞ් ගායිත් වා – ‘‘අයං 
සීලක් ඛන් ධවග් ෙගො නාමා’’ති කිත් ෙතත් වා ඨෙපසුං. 

තදනන් තරං මහාවග් ගං, තදනන් තරං පාථිකවග් ගන් ති, එවං තිවග් ගසඞ් ගහං 
චතුතිංසසුත් තපටිමණ් ඩිතං චතුසට් ඨිභාණවාරපරිමාණං තන් තිං සඞ් ගායිත් වා ‘‘අයං 
දීඝනිකාෙයො නාමා’’ති වත් වා ආයස් මන් තං ආනන් දං පටිච් ඡාෙපසුං – ‘‘ආවුෙසො, 
ඉමං තුය් හං නිස ්සිතෙක වාෙචහී’’ති. 

තෙතො අනන් තරං අසීතිභාණවාරපරිමාණං මජ් ඣිමනිකායං සඞ් ගායිත් වා 
ධම් මෙසනාපතිසාරිපුත් තත් ෙථරස් ස නිස් සිතෙක පටිච් ඡාෙපසුං – ‘‘ඉමං තුම් ෙහ 
පරිහරථා’’ති. 

තෙතො අනන් තරං සතභාණවාරපරිමාණං සංයුත් තනිකායං සඞ් ගායිත් වා 
මහාකස් සපත් ෙථරං පටිච් ඡාෙපසුං – ‘‘භන් ෙත, ඉමං තුම් හාකං නිස් සිතෙක 
වාෙචථා’’ති. 

තෙතො අනන් තරං වීසතිභාණවාරසතපරිමාණං අඞ් ගුත් තරනිකායං සඞ් ගායිත් වා 
අනුරුද් ධත් ෙථරං පටිච් ඡාෙපසුං – ‘‘ඉමං තුම් හාකං නිස් සිතෙක වාෙචථා’’ති. 

තෙතො අනන් තරං 
ධම් මසඞ් ගහවිභඞ් ගධාතුකථාපුග් ගලපඤ් ඤත් තිකථාවත් ථුයමකපට් ඨානං 
අභිධම් ෙමොති වුච් චති. එවං සංවණ් ණිතං සුඛුමඤාණෙගොචරං තන් තිං සඞ් ගායිත් වා – 
‘‘ඉදං අභිධම් මපිටකං නාමා’’ති වත් වා පඤ් ච අරහන් තසතානි සජ් ඣායමකංසු. 
වුත් තනෙයෙනව පථවිකම් ෙපො අෙහොසීති. 

තෙතො පරං ජාතකං, නිද් ෙදෙසො, පටිසම් භිදාමග් ෙගො, අපදානං, සුත් තනිපාෙතො, 
ඛුද් දකපාෙඨො, ධම් මපදං, උදානං, ඉතිවුත් තකං, විමානවත් ථු, ෙපතවත් ථු, ෙථරගාථා, 
ෙථරීගාථාති ඉමං තන් තිං සඞ් ගායිත් වා ‘‘ඛුද් දකගන් ෙථො නාමාය’’න් ති ච වත් වා 
‘‘අභිධම් මපිටකස් මිංෙයව සඞ් ගහං ආෙරොපයිංසූ’’ති දීඝභාණකා වදන් ති. 
මජ් ඣිමභාණකා පන ‘‘චරියාපිටකබුද් ධවංෙසහි සද් ධිං සබ් බම් ෙපතං ඛුද් දකගන් ථං 
නාම සුත් තන් තපිටෙක පරියාපන් න’’න් ති වදන් ති. 

එවෙමතං සබ් බම් පි බුද් ධවචනං රසවෙසන එකවිධං, ධම් මවිනයවෙසන දුවිධං, 
පඨමමජ් ඣිමපච් ඡිමවෙසන තිවිධං. තථා පිටකවෙසන. නිකායවෙසන පඤ් චවිධං, 
අඞ් ගවෙසන නවවිධං, ධම් මක් ඛන් ධවෙසන චතුරාසීතිසහස් සවිධන් ති ෙවදිතබ් බං. 

කථං රසවෙසන එකවිධං? යඤ් හි භගවතා අනුත් තරං සම් මාසම් ෙබොධිං 
අභිසම් බුජ් ඣිත් වා යාව අනුපාදිෙසසාය නිබ් බානධාතුයා පරිනිබ් බායති, එත් ථන් තෙර 
පඤ් චචත් තාලීසවස් සානි ෙදවමනුස් සනාගයක් ඛාදෙයො අනුසාසන් ෙතන වා 
පච් චෙවක් ඛන් ෙතන වා වුත් තං, සබ් බං තං එකරසං විමුත් තිරසෙමව ෙහොති. එවං 
රසවෙසන එකවිධං. 
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කථං ධම් මවිනයවෙසන දුවිධං? සබ් බෙමව ෙචතං ධම් ෙමො ෙචව විනෙයො චාති 
සඞ් ඛ්යං ගච් ඡති. තත් ථ විනයපිටකං විනෙයො, අවෙසසං බුද් ධවචනං ධම් ෙමො. 
ෙතෙනවාහ ‘‘යන් නූන මයං ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච සඞ් ගාෙයය්යාමා’’ති (චූළව. 437). 
‘‘අහං උපාලිං විනයං පුච් ෙඡය්යං, ආනන් දං ධම් මං පුච් ෙඡය්ය’’න් ති ච. එවං 
ධම් මවිනයවෙසන දුවිධං. 

කථං පඨමමජ් ඣිමපච් ඡිමවෙසන තිවිධං? සබ් බෙමව හිදං පඨමබුද් ධවචනං, 
මජ් ඣිමබුද් ධවචනං, පච් ඡිමබුද් ධවචනන් ති තිප් පෙභදං ෙහොති. තත් ථ – 

‘‘අෙනකජාතිසංසාරං, සන් ධාවිස් සං අනිබ් බිසං; 
ගහකාරං ගෙවසන් ෙතො, දුක් ඛා ජාති පුනප් පුනං. 
ගහකාරක දිට් ෙඨොසි, පුන ෙගහං න කාහසි; 
සබ් බා ෙත ඵාසුකා භග් ගා, ගහකූටං විසඞ් ඛතං; 
විසඞ් ඛාරගතං චිත් තං, තණ් හානං ඛයමජ් ඣගා’’ති. (ධ. ප. 153-54); 

ඉදං පඨමබුද් ධවචනං. ෙකචි ‘‘යදා හෙව පාතුභවන් ති ධම් මා’’ති (මහාව. 1) 
ඛන් ධෙක උදානගාථං වදන් ති. එසා පන පාටිපදදිවෙස සබ් බඤ් ඤුභාවප් පත් තස ්ස 
ෙසොමනස් සමයඤාෙණන පච් චයාකාරං පච් චෙවක් ඛන් තස් ස උප් පන් නා 
උදානගාථාති ෙවදිතබ් බා. 

යං පන පරිනිබ් බානකාෙල අභාසි – ‘‘හන් ද දානි, භික් ඛෙව, ආමන් තයාමි ෙවො, 
වයධම් මා සඞ් ඛාරා, අප් පමාෙදන සම් පාෙදථා’’ති (දී. නි. 2.218) ඉදං 
පච් ඡිමබුද් ධවචනං. උභින් නමන් තෙර යං වුත් තං, එතං මජ් ඣිමබුද් ධවචනං නාම. 
එවං පඨමමජ් ඣිමපච් ඡිමබුද් ධවචනවෙසන තිවිධං. 

කථං පිටකවෙසන තිවිධං? සබ් බම් පි ෙචතං විනයපිටකං සුත් තන් තපිටකං 
අභිධම් මපිටකන් ති තිප් පෙභදෙමව ෙහොති. තත් ථ පඨමසඞ් ගීතියං සඞ් ගීතඤ් ච 
අසඞ් ගීතඤ් ච සබ් බම් පි සෙමොධාෙනත් වා උභයානි පාතිෙමොක් ඛානි, ද් ෙව විභඞ් ගා, 
ද් වාවීසති ඛන් ධකා, ෙසොළසපරිවාරාති – ඉදං විනයපිටකං නාම. 
බහ් මජාලාදිචතුත් තිංසසුත් තසඞ් ගෙහො දීඝනිකාෙයො, 
මූලපරියායසුත් තාදිදියඩ් ඪසතද් ෙවසුත් තසඞ් ගෙහො මජ් ඣිමනිකාෙයො, 
ඔඝතරණසුත් තාදිසත් තසුත් තසහස් සසත් තසතද් වාසට් ඨිසුත් තසඞ් ගෙහො 
සංයුත් තනිකාෙයො, 
චිත් තපරියාදානසුත් තාදිනවසුත් තසහස් සපඤ් චසතසත් තපඤ් ඤාසසුත් තසඞ් ගෙහො 
අඞ් ගුත් තරනිකාෙයො, ඛුද් දකපාඨ-ධම් මපද-උදාන-ඉතිවුත් තක-සුත් තනිපාත-
විමානවත් ථු-ෙපතවත් ථු-ෙථරගාථා-ෙථරීගාථා-ජාතක-නිද් ෙදස-පටිසම් භිදාමග් ග-
අපදාන-බුද් ධවංස-චරියාපිටකවෙසන පන් නරසප් පෙභෙදො ඛුද් දකනිකාෙයොති ඉදං 
සුත් තන් තපිටකං නාම. ධම් මසඞ් ගෙහො, විභඞ් ෙගො, ධාතුකථා, පුග් ගලපඤ් ඤත් ති, 
කථාවත් ථු, යමකං, පට් ඨානන් ති – ඉදං අභිධම් මපිටකං නාම. තත් ථ – 

‘‘විවිධවිෙසසනයත් තා, විනයනෙතො ෙචව කායවාචානං; 
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විනයත් ථවිදූහි අයං, විනෙයො විනෙයොති අක් ඛාෙතො’’. 

විවිධා හි එත් ථ පඤ ්චවිධපාතිෙමොක් ඛුද් ෙදසපාරාජිකාදි සත් ත 
ආපත් තික් ඛන් ධමාතිකා විභඞ් ගාදිප් පෙභදා නයා. විෙසසභූතා ච 
දළ් හීකම් මසිථිලකරණප් පෙයොජනා අනුපඤ් ඤත් තිනයා. 
කායිකවාචසිකඅජ් ඣාචාරනිෙසධනෙතො ෙචස කායං වාචඤ් ච විෙනති, තස් මා 
විවිධනයත් තා විෙසසනයත් තා කායවාචානං විනයනෙතො ෙචව විනෙයොති 
අක් ඛාෙතො. ෙතෙනතෙමතස් ස වචනත් ථෙකොසල් ලත් ථං වුත් තං – 

‘‘විවිධවිෙසසනයත් තා, විනයනෙතො ෙචව කායවාචානං; 
විනයත් ථවිදූහි අයං, විනෙයො විනෙයොති අක් ඛාෙතො’’ති. 

ඉතරං පන – 

‘‘අත් ථානං සූචනෙතො සුවුත් තෙතො, සවනෙතොථ සූදනෙතො; 
සුත් තාණා සුත් තසභාගෙතො ච, සුත් තන් ති අක් ඛාතං. 

තඤ් හි අත් තත් ථපරත් ථාදිෙභෙද අත් ෙථ සූෙචති. සුවුත් තා ෙචත් ථ අත් ථා, 
ෙවෙනය්යජ් ඣාසයානුෙලොෙමන වුත් තත් තා. සවති ෙචතං අත් ෙථ සස් සමිව ඵලං, 
පසවතීති වුත් තං ෙහොති. සූදති ෙචතං ෙධනු විය ඛීරං, පග් ඝරාෙපතීති වුත් තං ෙහොති. 
සුට් ඨු ච ෙන තායති, රක් ඛතීති වුත් තං ෙහොති. සුත් තසභාගඤ් ෙචතං, යථා හි 
තච් ඡකානං සුත් තං පමාණං ෙහොති, එවෙමතම් පි විඤ ්ඤූනං. යථා ච සුත් ෙතන 
සඞ් ගහිතානි පුප් ඵානි න විකිරීයන් ති, න විද් ධංසීයන් ති, එවෙමව ෙතන සඞ් ගහිතා 
අත් ථා. ෙතෙනතෙමතස් ස වචනත් ථෙකොසල් ලත් ථං වුත් තං – 

‘‘අත් ථානං සූචනෙතො, සුවුත් තෙතො සවනෙතොථ සූදනෙතො; 
සුත් තාණා සුත් තසභාගෙතො ච, සුත් තන් ති අක් ඛාත’’න් ති. 

ඉතෙරො පන – 

‘‘යං එත් ථ වුඩ් ඪිමන් ෙතො, සලක් ඛණා පූජිතා පරිච් ඡින් නා; 
වුත් තාධිකා ච ධම් මා, අභිධම් ෙමො ෙතන අක් ඛාෙතො’’. 

අයඤ් හි අභිසද් ෙදො වුඩ් ඪිලක් ඛණපූජිතපරිච් ඡින් නාධිෙකසු දිස් සති. තථා ෙහස 
‘‘බාළ් හා ෙම දුක් ඛා ෙවදනා අභික් කමන් ති, ෙනො පටික් කමන් තී’’තිආදීසු (ම. නි. 
3.389) වුඩ් ඪියං ආගෙතො. ‘‘යා තා රත් තිෙයො අභිඤ ්ඤාතා අභිලක් ඛිතා’’තිආදීසු (ම. 
නි. 1.49) සලක් ඛෙණ. ‘‘රාජාභිරාජා මනුජින් ෙදො’’තිආදීසු (ම. නි. 2.399) පූජිෙත. 
‘‘පටිබෙලො විෙනතුං අභිධම් ෙම අභිවිනෙය’’තිආදීසු (මහාව. 85) පරිච් ඡින් ෙන. 
අඤ් ඤමඤ් ඤසඞ් කරවිරහිෙත ධම් ෙම ච විනෙය චාති වුත් තං ෙහොති. 
‘‘අභික් කන් ෙතන වණ් ෙණනා’’තිආදීසු (වි. ව. 819) අධිෙක. 
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එත් ථ ච ‘‘රූපූපපත් තියා මග් ගං භාෙවති’’ (ධ. ස. 251), ‘‘ෙමත් තාසහගෙතන 
ෙචතසා එකං දිසං ඵරිත් වා විහරතී’’තිආදිනා (විභ. 642) නෙයන වුඩ් ඪිමන් ෙතොපි 
ධම් මා වුත් තා. ‘‘රූපාරම් මණං වා සද් දාරම් මණං වා’’තිආදිනා (ධ. ස. 1) නෙයන 
ආරම් මණාදීහි ලක් ඛණීයත් තා සලක් ඛණාපි. ‘‘ෙසක් ඛා ධම් මා, අෙසක් ඛා ධම් මා, 
ෙලොකුත් තරා ධම් මා’’තිආදිනා (ධ. ස. තිකමාතිකා 11, දුකමාතිකා 12) නෙයන 
පූජිතාපි, පූජාරහාති අධිප් පාෙයො. ‘‘ඵස් ෙසො ෙහොති, ෙවදනා ෙහොතී’’තිආදිනා (ධ. ස. 
1) නෙයන සභාවපරිච් ඡින් නත් තා පරිච් ඡින් නාපි. ‘‘මහග් ගතා ධම් මා, අප් පමාණා 
ධම් මා (ධ. ස. තිකමාතිකා 11), අනුත් තරා ධම් මා’’තිආදිනා (ධ. ස. දුකමාතිකා 11) 
නෙයන අධිකාපි ධම් මා වුත් තා. ෙතෙනතෙමතස් ස වචනත් ථෙකොසල් ලත් ථං වුත් තං 
– 

‘‘යං එත් ථ වුඩ් ඪිමන් ෙතො, සලක් ඛණා පූජිතා පරිච් ඡින් නා; 
වුත් තාධිකා ච ධම් මා, අභිධම් ෙමො ෙතන අක් ඛාෙතො’’ති. 

යං පෙනත් ථ අවිසිට් ඨං, තං – 

‘‘පිටකං පිටකත් ථවිදූ, පරියත් තිබ් භාජනත් ථෙතො ආහු; 
ෙතන සෙමොධාෙනත් වා, තෙයොපි විනයාදෙයො ෙඤය්යා’’. 

පරියත් තිපි හි ‘‘මා පිටකසම් පදාෙනනා’’තිආදීසු (අ. නි. 3.66) පිටකන් ති වුච් චති. 
‘‘අථ පුරිෙසො ආගච් ෙඡය්ය කුදාලපිටකමාදායා’’තිආදීසු (අ. නි. 3.70) යං කිඤ් චි 
භාජනම් පි. තස ්මා ‘පිටකං පිටකත් ථවිදූ පරියත් තිභාජනත් ථෙතො ආහු. 

ඉදානි ‘ෙතන සෙමොධාෙනත් වා තෙයොපි විනයාදෙයො ෙඤය්යා’ති, ෙතන එවං 
දුවිධත් ෙථන පිටකසද් ෙදන සහ සමාසං කත් වා විනෙයො ච ෙසො පිටකඤ් ච 
පරියත් තිභාවෙතො, තස් ස තස ්ස අත් ථස් ස භාජනෙතො චාති විනයපිටකං, 
යථාවුත් ෙතෙනව නෙයන සුත් තන් තඤ් ච තං පිටකඤ් චාති සුත් තන් තපිටකං, 
අභිධම් ෙමො ච ෙසො පිටකඤ් චාති අභිධම් මපිටකන් ති. එවෙමෙත තෙයොපි විනයාදෙයො 
ෙඤය්යා. 

එවං ඤත් වා ච පුනපි ෙතසුෙයව පිටෙකසු නානප් පකාරෙකොසල් ලත් ථං – 

‘‘ෙදසනාසාසනකථාෙභදං ෙතසු යථාරහං; 
සික් ඛාප් පහානගම් භීරභාවඤ් ච පරිදීපෙය. 
පරියත් තිෙභදං සම් පත් තිං, විපත් තිඤ් චාපි යං යහිං; 
පාපුණාති යථා භික් ඛු, තම් පි සබ් බං විභාවෙය’’. 

තතායං පරිදීපනා විභාවනා ච. එතානි හි තීණි පිටකානි යථාක් කමං 
ආණාෙවොහාරපරමත් ථෙදසනා, යථාපරාධයථානුෙලොමයථාධම් මසාසනානි, 
සංවරාසංවරදිට් ඨිවිනිෙවඨනනාමරූපපරිච් ෙඡදකථාති ච වුච් චන් ති. එත් ථ හි 
විනයපිටකං ආණාරෙහන භගවතා ආණාබාහුල් ලෙතො ෙදසිතත් තා ආණාෙදසනා, 

Free Distribution www.aathaapi.org



සුත් තන් තපිටකං ෙවොහාරකුසෙලන භගවතා ෙවොහාරබාහුල් ලෙතො ෙදසිතත් තා 
ෙවොහාරෙදසනා, අභිධම් මපිටකං පරමත් ථකුසෙලන භගවතා පරමත් ථබාහුල් ලෙතො 
ෙදසිතත් තා පරමත් ථෙදසනාති වුච් චති. 

තථා පඨමං – ‘ෙය ෙත පචුරාපරාධා සත් තා, ෙත යථාපරාධං එත් ථ සාසිතා’ති 
යථාපරාධසාසනං, දුතියං – ‘අෙනකජ් ඣාසයානුසයචරියාධිමුත් තිකා සත් තා 
යථානුෙලොමං එත් ථ සාසිතා’ති යථානුෙලොමසාසනං, තතියං – ‘ධම් මපුඤ් ජමත් ෙත 
‘‘අහං මමා’’ති සඤ් ඤිෙනො සත් තා යථාධම් මං එත් ථ සාසිතා’ති යථාධම් මසාසනන් ති 
වුච් චති. 

තථා පඨමං – අජ් ඣාචාරපටිපක් ඛභූෙතො සංවරාසංවෙරො එත් ථ කථිෙතොති 
සංවරාසංවරකථා. සංවරාසංවෙරොති ඛුද් දෙකො ෙචව මහන් ෙතො ච සංවෙරො, 
කම් මාකම් මං විය, ඵලාඵලං විය ච, දුතියං – ‘‘ද් වාසට් ඨිදිට් ඨිපටිපක් ඛභූතා 
දිට් ඨිවිනිෙවඨනා එත් ථ කථිතා’’ති දිට් ඨිවිනිෙවඨනකථා, තතියං – 
‘‘රාගාදිපටිපක් ඛභූෙතො නාමරූපපරිච් ෙඡෙදො එත් ථ කථිෙතො’’ති 
නාමරූපපරිච් ෙඡදකථාති වුච් චති. 

තීසුපි ෙචෙතසු තිස ්ෙසො සික් ඛා, තීණි පහානානි, චතුබ් බිෙධො ච ගම් භීරභාෙවො 
ෙවදිතබ් ෙබො. තථා හි විනයපිටෙක විෙසෙසන අධිසීලසික් ඛා වුත් තා, 
සුත් තන් තපිටෙක අධිචිත් තසික් ඛා, අභිධම් මපිටෙක අධිපඤ ්ඤාසික් ඛා. 

විනයපිටෙක ච වීතික් කමප් පහානං, කිෙලසානං වීතික් කමපටිපක් ඛත් තා 
සීලස් ස. සුත් තන් තපිටෙක පරියුට් ඨානප් පහානං, පරියුට් ඨානපටිපක් ඛත් තා 
සමාධිස් ස. අභිධම් මපිටෙක අනුසයප් පහානං, අනුසයපටිපක් ඛත් තා පඤ ්ඤාය. 
පඨෙම ච තදඞ් ගප් පහානං, ඉතෙරසු වික් ඛම් භනසමුච් ෙඡදප් පහානානි. පඨෙම ච 
දුච් චරිතසංකිෙලසප් පහානං, ඉතෙරසු තණ් හාදිට් ඨිසංකිෙලසප් පහානං. 

එකෙමකස් මිඤ් ෙචත් ථ චතුබ් බිෙධොපි ධම් මත් ථෙදසනා පටිෙවධගම් භීරභාෙවො 
ෙවදිතබ් ෙබො. තත් ථ ධම් ෙමොති තන් ති. අත් ෙථොති තස් සාෙයව අත් ෙථො. ෙදසනාති 
තස් සා මනසා වවත් ථාපිතාය තන් තියා ෙදසනා. පටිෙවෙධොති තන් තියා 
තන් තිඅත් ථස් ස ච යථාභූතාවෙබොෙධො. තීසුපි ෙචෙතසු එෙත 
ධම් මත් ථෙදසනාපටිෙවධා. යස ්මා සසාදීහි විය මහාසමුද් ෙදො මන් දබුද් ධීහි 
දුක් ෙඛොගාළ් හා අලබ් භෙනය්යපතිට් ඨා ච, තස් මා ගම් භීරා. එවං එකෙමකස් මිං එත් ථ 
චතුබ් බිෙධොපි ගම් භීරභාෙවො ෙවදිතබ් ෙබො. 

අපෙරො නෙයො, ධම් ෙමොති ෙහතු. වුත් තඤ් ෙහතං – ‘‘ෙහතුම් හි ඤාණං 
ධම් මපටිසම් භිදා’’ති. අත් ෙථොති ෙහතුඵලං, වුත් තඤ් ෙහතං – ‘‘ෙහතුඵෙල ඤාණං 
අත් ථපටිසම් භිදා’’ති (විභ. 720). ෙදසනාති පඤ් ඤත් ති, යථා ධම් මං ධම් මාභිලාෙපොති 
අධිප් පාෙයො. අනුෙලොමපටිෙලොමසඞ් ෙඛපවිත් ථාරාදිවෙසන වා කථනං. පටිෙවෙධොති 
අභිසමෙයො, ෙසො ච ෙලොකියෙලොකුත් තෙරො විසයෙතො අසම් ෙමොහෙතො ච, 
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අත් ථානුරූපං ධම් ෙමසු, ධම් මානුරූපං අත් ෙථසු, පඤ් ඤත් තිපථානුරූපං පඤ් ඤත් තීසු 
අවෙබොෙධො. ෙතසං ෙතසං වා තත් ථ තත් ථ වුත් තධම් මානං පටිවිජ් ඣිතබ් ෙබො 
සලක් ඛණසඞ් ඛාෙතො අවිපරීතසභාෙවො. 

ඉදානි යස් මා එෙතසු පිටෙකසු යං යං ධම් මජාතං වා අත් ථජාතං වා, යා චායං 
යථා යථා ඤාෙපතබ් ෙබො අත් ෙථො ෙසොතූනං ඤාණස් ස අභිමුෙඛො ෙහොති, තථා තථා 
තදත් ථෙජොතිකා ෙදසනා, ෙයො ෙචත් ථ අවිපරීතාවෙබොධසඞ් ඛාෙතො පටිෙවෙධො, 
ෙතසං ෙතසං වා ධම් මානං පටිවිජ් ඣිතබ් ෙබො සලක් ඛණසඞ් ඛාෙතො අවිපරීතසභාෙවො. 
සබ් බම් ෙපතං අනුපචිතකුසලසම් භාෙරහි දුප් පඤ් ෙඤහි සසාදීහි විය මහාසමුද් ෙදො 
දුක් ෙඛොගාළ් හං අලබ් භෙනය්යපතිට් ඨඤ් ච, තස් මා ගම් භීරං. එවම් පි එකෙමකස් මිං 
එත් ථ චතුබ් බිෙධොපි ගම් භීරභාෙවො ෙවදිතබ් ෙබො. 

එත් තාවතා ච – 

‘‘ෙදසනාසාසනකථා, ෙභදං ෙතසු යථාරහං; 
සික් ඛාප් පහානගම් භීර, භාවඤ් ච පරිදීපෙය’’ති – 

අයං ගාථා වුත් තත් ථාව ෙහොති. 

‘‘පරියත් තිෙභදං සම් පත් තිං, විපත් තිඤ් චාපි යං යහිං; 
පාපුණාති යථා භික් ඛු, තම් පි සබ් බං විභාවෙය’’ති – 

එත් ථ පන තීසු පිටෙකසු තිවිෙධො පරියත් තිෙභෙදො දට් ඨබ් ෙබො. තිස් ෙසො හි 
පරියත් තිෙයො – අලගද් දූපමා, නිස් සරණත් ථා, භණ් ඩාගාරිකපරියත් තීති. 

තත් ථ යා දුග් ගහිතා, උපාරම් භාදිෙහතු පරියාපුටා, අයං අලගද් දූපමා. යං සන් ධාය 
වුත් තං ‘‘ෙසය්යථාපි, භික් ඛෙව, පුරිෙසො අලගද් දත් ථිෙකො අලගද් දගෙවසී 
අලගද් දපරිෙයසනං චරමාෙනො, ෙසො පස් ෙසය්ය මහන් තං අලගද් දං, තෙමනං ෙභොෙග 
වා නඞ් ගුට් ෙඨ වා ගණ් ෙහය්ය, තස් ස ෙසො අලගද් ෙදො පටිපරිවත් තිත් වා හත් ෙථ වා 
බාහායං වා අඤ ්ඤතරස් මිං වා අඞ් ගපච් චඞ් ෙග ඩංෙසය්ය, ෙසො තෙතො නිදානං මරණං 
වා නිගච් ෙඡය්ය, මරණමත් තං වා දුක් ඛං. තං කිස ්ස ෙහතු? දුග් ගහිතත් තා, භික් ඛෙව, 
අලගද් දස ්ස. එවෙමව ෙඛො, භික් ඛෙව, ඉෙධකච් ෙච ෙමොඝපුරිසා ධම් මං 
පරියාපුණන් ති, සුත් තං…ෙප.… ෙවදල් ලං, ෙත තං ධම් මං පරියාපුණිත් වා ෙතසං 
ධම් මානං පඤ් ඤාය අත් ථං න උපපරික් ඛන් ති, ෙතසං ෙත ධම් මා පඤ් ඤාය අත් ථං 
අනුපපරික් ඛතං න නිජ් ඣානං ඛමන් ති, ෙත උපාරම් භානිසංසා ෙචව ධම් මං 
පරියාපුණන් ති, ඉතිවාදප් පෙමොක් ඛානිසංසා ච, යස් ස චත් ථාය ධම් මං පරියාපුණන් ති, 
තඤ් චස් ස අත් ථං නානුෙභොන් ති, ෙතසං ෙත ධම් මා දුග් ගහිතා දීඝරත් තං අහිතාය 
දුක් ඛාය සංවත් තන් ති. තං කිස ්ස ෙහතු? දුග් ගහිතත් තා, භික් ඛෙව, ධම් මාන’’න් ති (ම. 
නි. 1.238). 
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යා පන සුග් ගහිතා සීලක් ඛන් ධාදිපාරිපූරිංෙයව ආකඞ් ඛමාෙනන පරියාපුටා, න 
උපාරම් භාදිෙහතු, අයං නිස් සරණත් ථා. යං සන් ධාය වුත් තං – ‘‘ෙතසං ෙත ධම් මා 
සුග් ගහිතා දීඝරත් තං හිතාය සුඛාය සංවත් තන් ති. තං කිස් ස ෙහතු? සුග් ගහිතත් තා, 
භික් ඛෙව, ධම් මාන’’න් ති (ම. නි. 1.239). 

යං පන පරිඤ් ඤාතක් ඛන් ෙධො පහීනකිෙලෙසො භාවිතමග් ෙගො පටිවිද් ධාකුප් ෙපො 
සච් ඡිකතනිෙරොෙධො ඛීණාසෙවො ෙකවලං පෙවණීපාලනත් ථාය 
වංසානුරක් ඛණත් ථාය පරියාපුණාති, අයං භණ් ඩාගාරිකපරියත් තීති. 

විනෙය පන සුප් පටිපන් ෙනො භික් ඛු සීලසම් පදං නිස් සාය තිස් ෙසො විජ් ජා 
පාපුණාති, තාසංෙයව ච තත් ථ පෙභදවචනෙතො. සුත් ෙත සුප් පටිපන් ෙනො 
සමාධිසම් පදං නිස් සාය ඡ අභිඤ ්ඤා පාපුණාති, තාසංෙයව ච තත් ථ පෙභදවචනෙතො. 
අභිධම් ෙම සුප් පටිපන් ෙනො පඤ් ඤාසම් පදං නිස් සාය චතස් ෙසො පටිසම් භිදා පාපුණාති, 
තාසඤ් ච තත් ෙථව පෙභදවචනෙතො, එවෙමෙතසු සුප් පටිපන් ෙනො යථාක් කෙමන 
ඉමං විජ් ජාත් තයඡළභිඤ් ඤාචතුප් පටිසම් භිදාෙභදං සම් පත් තිං පාපුණාති. 

විනෙය පන දුප් පටිපන් ෙනො 
අනුඤ් ඤාතසුඛසම් ඵස් සඅත් ථරණපාවුරණාදිඵස් සසාමඤ් ඤෙතො පටික් ඛිත් ෙතසු 
උපාදින් නකඵස් සාදීසු අනවජ් ජසඤ් ඤී ෙහොති. වුත් තම් පි ෙහතං – ‘‘තථාහං භගවතා 
ධම් මං ෙදසිතං ආජානාමි, යථා ෙය ෙම අන් තරායිකා ධම් මා අන් තරායිකා වුත් තා 
භගවතා, ෙත පටිෙසවෙතො නාලං අන් තරායායා’’ති (ම. නි. 1.234). තෙතො 
දුස් සීලභාවං පාපුණාති. සුත් ෙත දුප් පටිපන් ෙනො – ‘‘චත් තාෙරො ෙම, භික් ඛෙව, 
පුග් ගලා සන් ෙතො සංවිජ් ජමානා’’තිආදීසු (අ. නි. 4.5) අධිප් පායං අජානන් ෙතො 
දුග් ගහිතං ගණ් හාති, යං සන් ධාය වුත් තං – ‘‘අත් තනා දුග් ගහිෙතන අම් ෙහ ෙචව 
අබ් භාචික් ඛති, අත් තානඤ් ච ඛණති, බහුඤ් ච අපුඤ ්ඤං පසවතී’’ති (ම. නි. 1.236). 
තෙතො මිච් ඡාදිට් ඨිතං පාපුණාති. අභිධම් ෙම දුප් පටිපන් ෙනො ධම් මචින් තං 
අතිධාවන් ෙතො අචින් ෙතය්යානිපි චින් ෙතති. තෙතො චිත් තක් ෙඛපං පාපුණාති, 
වුත් තඤ් ෙහතං – ‘‘චත් තාරිමානි, භික් ඛෙව, අචින් ෙතය්යානි, න චින් ෙතතබ් බානි, 
යානි චින් ෙතන් ෙතො උම් මාදස් ස විඝාතස් ස භාගී අස ්සා’’ති (අ. නි. 4.77). එවෙමෙතසු 
දුප් පටිපන් ෙනො යථාක් කෙමන ඉමං දුස ්සීලභාව මිච් ඡාදිට් ඨිතා චිත් තක් ෙඛපෙභදං 
විපත් තිං පාපුණාතී’’ති. 

එත් තාවතා ච – 

‘‘පරියත් තිෙභදං සම් පත් තිං, විපත් තිඤ් චාපි යං යහිං; 
පාපුණාති යථා භික් ඛු, තම් පි සබ් බං විභාවෙය’’ති – 

අයම් පි ගාථා වුත් තත් ථාව ෙහොති. එවං නානප් පකාරෙතො පිටකානි ඤත් වා ෙතසං 
වෙසෙනතං බුද් ධවචනං තිවිධන් ති ඤාතබ් බං. 
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කථං නිකායවෙසන පඤ් චවිධං? සබ් බෙමව ෙචතං දීඝනිකාෙයො, 
මජ් ඣිමනිකාෙයො, සංයුත් තනිකාෙයො, අඞ් ගුත් තරනිකාෙයො, ඛුද් දකනිකාෙයොති 
පඤ් චප් පෙභදං ෙහොති. තත් ථ කතෙමො දීඝනිකාෙයො? තිවග් ගසඞ් ගහානි 
බහ් මජාලාදීනි චතුත් තිංස සුත් තානි. 

‘‘චතුත් තිංෙසව සුත් තන් තා, තිවග් ෙගො යස් ස සඞ් ගෙහො; 
එස දීඝනිකාෙයොති, පඨෙමො අනුෙලොමිෙකො’’ති. 

කස් මා පෙනස දීඝනිකාෙයොති වුච් චති? දීඝප් පමාණානං සුත් තානං සමූහෙතො 
නිවාසෙතො ච. සමූහනිවාසා හි නිකාෙයොති වුච් චන් ති. ‘‘නාහං, භික් ඛෙව, අඤ් ඤං 
එකනිකායම් පි සමනුපස් සාමි එවං චිත් තං, යථයිදං, භික් ඛෙව, තිරච් ඡානගතා පාණා’’ 
(සං. නි. 2.100). ෙපොණිකනිකාෙයො චික් ඛල් ලිකනිකාෙයොති එවමාදීනි ෙචත් ථ 
සාධකානි සාසනෙතො ෙලොකෙතො ච. එවං ෙසසානම් පි නිකායභාෙව වචනත් ෙථො 
ෙවදිතබ් ෙබො. 

කතෙමො මජ් ඣිමනිකාෙයො? මජ් ඣිමප් පමාණානි පඤ් චදසවග් ගසඞ් ගහානි 
මූලපරියායසුත් තාදීනි දියඩ් ඪසතං ද් ෙව ච සුත් තානි. 

‘‘දියඩ් ඪසතසුත් තන් තා, ද් ෙව ච සුත් තානි යත් ථ ෙසො; 
නිකාෙයො මජ් ඣිෙමො පඤ් ච, දසවග් ගපරිග් ගෙහො’’ති. 

කතෙමො සංයුත් තනිකාෙයො? ෙදවතාසංයුත් තාදිවෙසන කථිතානි ඔඝතරණාදීනි 
සත් ත සුත් තසහස් සානි සත් ත ච සුත් තසතානි ද් වාසට් ඨි ච සුත් තානි. 

‘‘සත් තසුත් තසහස් සානි, සත් තසුත් තසතානි ච; 
ද් වාසට් ඨි ෙචව සුත් තන් තා, එෙසො සංයුත් තසඞ් ගෙහො’’ති. 

කතෙමො අඞ් ගුත් තරනිකාෙයො? එෙකකඅඞ් ගාතිෙරකවෙසන කථිතානි 
චිත් තපරියාදානාදීනි නව සුත් තසහස් සානි පඤ් ච සුත් තසතානි සත් තපඤ් ඤාසඤ් ච 
සුත් තානි. 

‘‘නව සුත් තසහස් සානි, පඤ් ච සුත් තසතානි ච; 
සත් තපඤ් ඤාස සුත් තානි, සඞ් ඛ්යා අඞ් ගුත් තෙර අය’’න් ති. 

කතෙමො ඛුද් දකනිකාෙයො? සකලං විනයපිටකං, අභිධම් මපිටකං, 
ඛුද් දකපාඨාදෙයො ච පුබ් ෙබ දස් සිතා පඤ් චදසප් පෙභදා, ඨෙපත් වා චත් තාෙරො 
නිකාෙය අවෙසසං බුද් ධවචනං. 

‘‘ඨෙපත් වා චතුෙරොෙපෙත, නිකාෙය දීඝආදිෙක; 
තදඤ් ඤං බුද් ධවචනං, නිකාෙයො ඛුද් දෙකො මෙතො’’ති. 

Free Distribution www.aathaapi.org



එවං නිකායවෙසන පඤ් චවිධං. 

කථං අඞ් ගවෙසන නවවිධං? සබ් බෙමව හිදං සුත් තං, ෙගය්යං, ෙවය්යාකරණං, 
ගාථා, උදානං, ඉතිවුත් තකං, ජාතකං, අබ් භුතධම් මං, ෙවදල් ලන් ති නවප් පෙභදං 
ෙහොති. තත් ථ උභෙතොවිභඞ් ගනිද් ෙදසඛන් ධකපරිවාරා, සුත් තනිපාෙත 
මඞ් ගලසුත් තරතනසුත් තනාලකසුත් තතුවට් ටකසුත් තානි ච අඤ් ඤම් පි ච 
සුත් තනාමකං තථාගතවචනං සුත් තන් ති ෙවදිතබ් බං. සබ් බම් පි සගාථකං සුත් තං 
ෙගය්යන් ති ෙවදිතබ් බං. විෙසෙසන සංයුත් තෙක සකෙලොපි සගාථවග් ෙගො, සකලම් පි 
අභිධම් මපිටකං, නිග් ගාථකං සුත් තං, යඤ් ච අඤ ්ඤම් පි අට් ඨහි අඞ් ෙගහි අසඞ් ගහිතං 
බුද් ධවචනං, තං ෙවය්යාකරණන් ති ෙවදිතබ් බං. ධම් මපදං, ෙථරගාථා, ෙථරීගාථා, 
සුත් තනිපාෙත ෙනොසුත් තනාමිකා සුද් ධිකගාථා ච ගාථාති ෙවදිතබ් බා. 
ෙසොමනස් සඤ් ඤාණමයිකගාථා පටිසංයුත් තා ද් ෙවඅසීති සුත් තන් තා උදානන් ති 
ෙවදිතබ් බං. ‘‘වුත් තඤ් ෙහතං භගවතා’’තිආදිනයප් පවත් තා දසුත් තරසතසුත් තන් තා 
ඉතිවුත් තකන් ති ෙවදිතබ් බං. අපණ් ණකජාතකාදීනි පඤ් ඤාසාධිකානි 
පඤ් චජාතකසතානි ‘ජාතක’න් ති ෙවදිතබ් බං. ‘‘චත් තාෙරොෙම, භික් ඛෙව, අච් ඡරියා 
අබ් භුතා ධම් මා ආනන් ෙද’’තිආදිනයප් පවත් තා (දී. නි. 2.209) සබ් ෙබපි 
අච් ඡරියබ් භුතධම් මපටිසංයුත් තසුත් තන් තා අබ් භුතධම් මන් ති ෙවදිතබ් බං. 
චූළෙවදල් ල-මහාෙවදල් ල-සම් මාදිට් ඨි-සක් කපඤ් හ-සඞ් ඛාරභාජනිය-
මහාපුණ් ණමසුත් තාදෙයො සබ් ෙබපි ෙවදඤ් ච තුට් ඨිඤ් ච ලද් ධා ලද් ධා 
පුච් ඡිතසුත් තන් තා ෙවදල් ලන් ති ෙවදිතබ් බං. එවං අඞ් ගවෙසන නවවිධං. 

කථං ධම් මක් ඛන් ධවෙසන චතුරාසීතිසහස් සවිධං? සබ් බෙමව ෙචතං බුද් ධවචනං 
– 

‘‘ද් වාසීති බුද් ධෙතො ගණ් හිං, ද් ෙව සහස් සානි භික් ඛුෙතො; 
චතුරාසීති සහස් සානි, ෙය ෙම ධම් මා පවත් තිෙනො’’ති. 

එවං පරිදීපිතධම් මක් ඛන් ධවෙසන චතුරාසීතිසහස් සප් පෙභදං ෙහොති. තත් ථ 
එකානුසන් ධිකං සුත් තං එෙකො ධම් මක් ඛන් ෙධො. යං අෙනකානුසන් ධිකං, තත් ථ 
අනුසන් ධිවෙසන ධම් මක් ඛන් ධගණනා. ගාථාබන් ෙධසු පඤ ්හාපුච් ඡනං එෙකො 
ධම් මක් ඛන් ෙධො, විස් සජ් ජනං එෙකො. අභිධම් ෙම එකෙමකං තිකදුකභාජනං, 
එකෙමකඤ් ච චිත් තවාරභාජනං, එකෙමෙකො ධම් මක් ඛන් ෙධො. විනෙය අත් ථි වත් ථු, 
අත් ථි මාතිකා, අත් ථි පදභාජනීයං, අත් ථි අන් තරාපත් ති, අත් ථි ආපත් ති, අත් ථි 
අනාපත් ති, අත් ථි තිකච් ෙඡෙදො. තත් ථ එකෙමෙකො ෙකොට් ඨාෙසො එකෙමෙකො 
ධම් මක් ඛන් ෙධොති ෙවදිතබ් ෙබො. එවං ධම් මක් ඛන් ධවෙසන චතුරාසීතිසහස් සවිධං. 

එවෙමතං අෙභදෙතො රසවෙසන එකවිධං, ෙභදෙතො ධම් මවිනයාදිවෙසන 
දුවිධාදිෙභදං බුද් ධවචනං සඞ් ගායන් ෙතන මහාකස් සපප් පමුෙඛන වසීගෙණන ‘‘අයං 
ධම් ෙමො, අයං විනෙයො, ඉදං පඨමබුද් ධවචනං, ඉදං මජ් ඣිමබුද් ධවචනං, ඉදං 
පච් ඡිමබුද් ධවචනං, ඉදං විනයපිටකං, ඉදං සුත් තන් තපිටකං, ඉදං අභිධම් මපිටකං, 
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අයං දීඝනිකාෙයො…ෙප.… අයං ඛුද් දකනිකාෙයො, ඉමානි සුත් තාදීනි නවඞ් ගානි, 
ඉමානි චතුරාසීති ධම් මක් ඛන් ධසහස් සානී’’ති, ඉමං පෙභදං වවත් ථෙපත් වාව 
සඞ් ගීතං. න ෙකවලඤ් ච ඉමෙමව, අඤ් ඤම් පි උද් දානසඞ් ගහ-වග් ගසඞ් ගහ-
ෙපය්යාලසඞ් ගහ-එකකනිපාත-දුකනිපාතාදිනිපාතසඞ් ගහ-සංයුත් තසඞ් ගහ-
පණ් ණාසසඞ් ගහාදි-අෙනකවිධං තීසු පිටෙකසු සන් දිස් සමානං සඞ් ගහප් පෙභදං 
වවත් ථෙපත් වා එව සත් තහි මාෙසහි සඞ් ගීතං. 

සඞ් ගීතිපරිෙයොසාෙන චස ්ස – ‘‘ඉදං මහාකස් සපත් ෙථෙරන දසබලස් ස සාසනං 
පඤ් චවස් සසහස් සපරිමාණකාලං පවත් තනසමත් ථං කත’’න් ති සඤ ්ජාතප් පෙමොදා 
සාධුකාරං විය දදමානා අයං මහාපථවී උදකපරියන් තං කත් වා අෙනකප් පකාරං කම් පි 
සඞ් කම් පි සම් පකම් පි සම් පෙවධි, අෙනකානි ච අච් ඡරියානි පාතුරෙහසුන් ති, අයං 
පඨමමහාසඞ් ගීති නාම. යා ෙලොෙක – 

‘‘සෙතහි පඤ් චහි කතා, ෙතන පඤ් චසතාති ච; 
ෙථෙරෙහව කතත් තා ච, ෙථරිකාති පවුච් චතී’’ති. 

1. බහ ්මජාලසුත් තවණ් ණනා 

පරිබ් බාජකකථාවණ් ණනා 

ඉමිස් සා පඨමමහාසඞ් ගීතියා වත් තමානාය විනයසඞ් ගහාවසාෙන 
සුත් තන් තපිටෙක ආදිනිකායස් ස ආදිසුත් තං බහ ්මජාලං පුච් ඡන් ෙතන ආයස් මතා 
මහාකස් සෙපන – ‘‘බහ් මජාලං, ආවුෙසො ආනන් ද, කත් ථ භාසිත’’න් ති, 
එවමාදිවුත් තවචනපරිෙයොසාෙන යත් ථ ච භාසිතං, යඤ් චාරබ් භ භාසිතං, තං සබ් බං 
පකාෙසන් ෙතො ආයස් මා ආනන් ෙදො එවං ෙම සුතන් තිආදිමාහ. ෙතන වුත් තං 
‘‘බහ් මජාලස් සාපි එවං ෙම සුතන් තිආදිකං ආයස ්මතා ආනන් ෙදන 
පඨමමහාසඞ් ගීතිකාෙල වුත් තං නිදානමාදී’’ති. 

1. තත් ථ එවන් ති නිපාතපදං. ෙමතිආදීනි නාමපදානි. පටිපන් ෙනො ෙහොතීති එත් ථ 
පටීති උපසග් ගපදං, ෙහොතීති ආඛ්යාතපදන් ති. ඉමිනා තාව නෙයන පදවිභාෙගො 
ෙවදිතබ් ෙබො. 

අත් ථෙතො පන එවං-සද් ෙදො තාව 
උපමූපෙදසසම් පහංසනගරහණවචනසම් පටිග් ගහාකාරනිදස් සනාවධාරණාදිඅෙනක
ත් ථප් පෙභෙදො. තථාෙහස – ‘‘එවං ජාෙතන මච් ෙචන, කත් තබ් බං කුසලං බහු’’න් ති 
(ධ. ප. 53) එවමාදීසු උපමායං ආගෙතො. ‘‘එවං ෙත අභික් කමිතබ් බං, එවං ෙත 
පටික් කමිතබ් බ’’න් තිආදීසු (අ. නි. 4.122) උපෙදෙස. ‘‘එවෙමතං භගවා, එවෙමතං 
සුගතා’’තිආදීසු (අ. නි. 3.66) සම් පහංසෙන. ‘‘එවෙමවං පනායං වසලී යස් මිං වා 
තස් මිං වා තස් ස මුණ් ඩකස් ස සමණකස් ස වණ් ණං භාසතී’’තිආදීසු (සං. නි. 1.187) 
ගරහෙණ. ‘‘එවං, භන් ෙතති ෙඛො ෙත භික් ඛූ භගවෙතො පච් චස් ෙසොසු’’න් තිආදීසු (ම. 
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නි. 1.1) වචනසම් පටිග් ගෙහ. ‘‘එවං බ්යා ෙඛො අහං, භන් ෙත, භගවතා ධම් මං ෙදසිතං 
ආජානාමී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.398) ආකාෙර. ‘‘එහි ත් වං, මාණවක, ෙයන සමෙණො 
ආනන් ෙදො ෙතනුපසඞ් කම, උපසඞ් කමිත් වා මම වචෙනන සමණං ආනන් දං 
අප් පාබාධං අප් පාතඞ් කං ලහුට් ඨානං බලං ඵාසුවිහාරං පුච් ඡ. ‘‘සුෙභො මාණෙවො 
ෙතොෙදය්යපුත් ෙතො භවන් තං ආනන් දං අප් පාබාධං අප් පාතඞ් කං ලහුට් ඨානං බලං 
ඵාසුවිහාරං පුච් ඡතී’’ති. ‘‘එවඤ් ච වෙදහි, සාධු කිර භවං ආනන් ෙදො ෙයන සුභස් ස 
මාණවස් ස ෙතොෙදය්යපුත් තස් ස නිෙවසනං, ෙතනුපසඞ් කමතු අනුකම් පං 
උපාදායා’’තිආදීසු (දී. නි. 1.445) නිදස් සෙන. ‘‘තං කිං මඤ ්ඤථ, කාලාමා, ඉෙම 
ධම් මා කුසලා වා අකුසලා වාති? අකුසලා, භන් ෙත. සාවජ් ජා වා අනවජ් ජා වාති? 
සාවජ් ජා, භන් ෙත. විඤ් ඤුගරහිතා වා විඤ් ඤුප් පසත් ථා වාති? විඤ් ඤුගරහිතා, 
භන් ෙත. සමත් තා සමාදින් නා අහිතාය දුක් ඛාය සංවත් තන් ති ෙනො වා, කථං ෙවො 
එත් ථ ෙහොතීති? සමත් තා, භන් ෙත, සමාදින් නා අහිතාය දුක් ඛාය සංවත් තන් ති, එවං 
ෙනො එත් ථ ෙහොතී’’තිආදීසු (අ. නි. 3.66) අවධාරෙණ. ස ්වායමිධ 
ආකාරනිදස් සනාවධාරෙණසු දට් ඨබ් ෙබො. 

තත් ථ ආකාරත් ෙථන එවං-සද් ෙදන එතමත් ථං දීෙපති, 
නානානයනිපුණමෙනකජ් ඣාසයසමුට් ඨානං, අත් ථබ්යඤ් ජනසම් පන් නං, 
විවිධපාටිහාරියං, ධම් මත් ථෙදසනාපටිෙවධගම් භීරං, සබ් බසත් තානං 
සකසකභාසානුරූපෙතො ෙසොතපථමාගච් ඡන් තං තස ්ස භගවෙතො වචනං 
සබ් බප් පකාෙරන ෙකො සමත් ෙථො විඤ් ඤාතුං, සබ් බථාෙමන පන ෙසොතුකාමතං 
ජෙනත් වාපි ‘එවං ෙම සුතං’ මයාපි එෙකනාකාෙරන සුතන් ති. 

නිදස් සනත් ෙථන – ‘‘නාහං සයම් භූ, න මයා ඉදං සච් ඡිකත’’න් ති අත් තානං 
පරිෙමොෙචන් ෙතො – ‘එවං ෙම සුතං’, ‘මයාපි එවං සුත’න් ති ඉදානි වත් තබ් බං සකලං 
සුත් තං නිදස් ෙසති. 

අවධාරණත් ෙථන – ‘‘එතදග් ගං, භික් ඛෙව, මම සාවකානං භික් ඛූනං 
බහුස් සුතානං යදිදං ආනන් ෙදො, ගතිමන් තානං, සතිමන් තානං, ධිතිමන් තානං, 
උපට් ඨාකානං යදිදං ආනන් ෙදො’’ති (අ. නි. 1.223). එවං භගවතා – ‘‘ආයස් මා 
ආනන් ෙදො අත් ථකුසෙලො, ධම් මකුසෙලො, බ්යඤ් ජනකුසෙලො, නිරුත් තිකුසෙලො, 
පුබ් බාපරකුසෙලො’’ති (අ. නි. 5.169). එවං ධම් මෙසනාපතිනා ච පසත් ථභාවානුරූපං 
අත් තෙනො ධාරණබලං දස ්ෙසන් ෙතො සත් තානං ෙසොතුකාමතං ජෙනති – ‘එවං ෙම 
සුතං’, තඤ් ච ෙඛො අත් ථෙතො වා බ්යඤ් ජනෙතො වා අනූනමනධිකං, එවෙමව න 
අඤ් ඤථා දට් ඨබ් බ’’න් ති. 

ෙම-සද් ෙදො තීසු අත් ෙථසු දිස් සති. තථා හිස් ස – ‘‘ගාථාභිගීතං ෙම 
අෙභොජෙනය්ය’’න් තිආදීසු (සු. නි. 81) මයාති අත් ෙථො. ‘‘සාධු ෙම, භන් ෙත, භගවා 
සඞ් ඛිත් ෙතන ධම් මං ෙදෙසතූ’’තිආදීසු (සං. නි. 4.88) මය් හන් ති අත් ෙථො. 
‘‘ධම් මදායාදා ෙම, භික් ඛෙව, භවථා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.29) මමාති අත් ෙථො. ඉධ පන 
මයා සුතන් ති ච, මම සුතන් ති ච අත් ථද් වෙය යුජ් ජති. 
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සුතන් ති අයං සුත-සද් ෙදො සඋපසග් ෙගො ච අනුපසග් ෙගො ච – 
ගමනවිස් සුතකිලින් න-උපචිතානුෙයොග-ෙසොතවිඤ් ෙඤය්ය-ෙසොතද් වාරානුසාර-
විඤ් ඤාතාදිඅෙනකත් ථප් පෙභෙදො, තථා හිස් ස ‘‘ෙසනාය පසුෙතො’’තිආදීසු 
ගච් ඡන් ෙතොති අත් ෙථො. ‘‘සුතධම් මස් ස පස් සෙතො’’තිආදීසු (උදා. 11) 
විස් සුතධම් මස් සාති අත් ෙථො. ‘‘අවස් සුතා අවස් සුතස් සා’’තිආදීසු (පාචි. 657) 
කිලින් නාකිලින් නස් සාති අත් ෙථො. ‘‘තුම් ෙහහි පුඤ් ඤං පසුතං අනප් පක’’න් තිආදීසු 
(ඛු. පා. 7.12) උපචිතන් ති අත් ෙථො. ‘‘ෙය ඣානපසුතා ධීරා’’තිආදීසු (ධ. ප. 181) 
ඣානානුයුත් තාති අත් ෙථො. ‘දිට් ඨං සුතං මුත’න් තිආදීසු (ම. නි. 1.241) 
ෙසොතවිඤ් ෙඤය්යන් ති අත් ෙථො. ‘‘සුතධෙරො සුතසන් නිචෙයො’’තිආදීසු (ම. නි. 
1.339) ෙසොතද් වාරානුසාරවිඤ් ඤාතධෙරොති අත් ෙථො. ඉධ පනස් ස 
ෙසොතද් වාරානුසාෙරන උපධාරිතන් ති වා උපධාරණන් ති වාති අත් ෙථො. ‘ෙම’ 
සද් දස් ස හි ‘මයා’ති අත් ෙථ සති ‘එවං මයා සුතං’ ෙසොතද් වාරානුසාෙරන 
උපධාරිතන් ති යුජ් ජති. ‘මමා’ති අත් ෙථ සති එවං මම සුතං ෙසොතද් වාරානුසාෙරන 
උපධාරණන් ති යුජ් ජති. 

එවෙමෙතසු තීසු පෙදසු එවන් ති ෙසොතවිඤ් ඤාණාදිවිඤ් ඤාණකිච් චනිදස් සනං. 
ෙමති වුත් තවිඤ් ඤාණසමඞ් ගිපුග් ගලනිදස් සනං. සුතන් ති 
අස් සවනභාවපටික් ෙඛපෙතො අනූනාධිකාවිපරීතග් ගහණනිදස ්සනං. තථා එවන් ති 
තස් සා ෙසොතද් වාරානුසාෙරන පවත් තාය විඤ් ඤාණවීථියා නානප් පකාෙරන 
ආරම් මෙණ පවත් තිභාවප් පකාසනං. ෙමති අත් තප් පකාසනං. සුතන් ති 
ධම් මප් පකාසනං. අයඤ් ෙහත් ථ සඞ් ෙඛෙපො – ‘‘නානප් පකාෙරන ආරම් මෙණ 
පවත් තාය විඤ් ඤාණවීථියා මයා න අඤ ්ඤං කතං, ඉදං පන කතං, අයං ධම් ෙමො 
සුෙතො’’ති. 

තථා එවන් ති නිද් දිසිතබ් බධම් මප් පකාසනං. ෙමති පුග් ගලප් පකාසනං. සුතන් ති 
පුග් ගලකිච් චප් පකාසනං. ඉදං වුත් තං ෙහොති. ‘‘යං සුත් තං නිද් දිසිස් සාමි, තං මයා එවං 
සුත’’න් ති. 

තථා එවන් ති යස ්ස චිත් තසන් තානස් ස නානාකාරප් පවත් තියා 
නානත් ථබ්යඤ් ජනග් ගහණං ෙහොති, තස් ස නානාකාරනිද් ෙදෙසො. එවන් ති හි 
අයමාකාරපඤ් ඤත් ති. ෙමති කත් තුනිද් ෙදෙසො. සුතන් ති විසයනිද් ෙදෙසො. එත් තාවතා 
නානාකාරප් පවත් ෙතන චිත් තසන් තාෙනන තං සමඞ් ගිෙනො කත් තු 
විසයග් ගහණසන් නිට් ඨානං කතං ෙහොති. 

අථවා එවන් ති පුග් ගලකිච් චනිද් ෙදෙසො. සුතන් ති විඤ් ඤාණකිච් චනිද් ෙදෙසො. 
ෙමති උභයකිච් චයුත් තපුග් ගලනිද් ෙදෙසො. අයං පෙනත් ථ සඞ් ෙඛෙපො, ‘‘මයා 
සවනකිච් චවිඤ් ඤාණසමඞ් ගිනා පුග් ගෙලන විඤ් ඤාණවෙසන 
ලද් ධසවනකිච් චෙවොහාෙරන සුත’’න් ති. 
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තත් ථ එවන් ති ච ෙමති ච සච් චිකට් ඨපරමත් ථවෙසන අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති. 
කිඤ් ෙහත් ථ තං පරමත් ථෙතො අත් ථි, යං එවන් ති වා ෙමති වා නිද් ෙදසං ලෙභථ? 
සුතන් ති විජ් ජමානපඤ් ඤත් ති. යඤ් හි තං එත් ථ ෙසොෙතන උපලද් ධං, තං 
පරමත් ථෙතො විජ් ජමානන් ති. තථා ‘එව’න් ති ච, ෙමති ච, තං තං උපාදාය 
වත් තබ් බෙතො උපාදාපඤ් ඤත් ති. ‘සුත’න් ති දිට් ඨාදීනි උපනිධාය වත් තබ් බෙතො 
උපනිධාපඤ් ඤත් ති. එත් ථ ච එවන් ති වචෙනන අසම් ෙමොහං දීෙපති. න හි 
සම් මූළ් ෙහො නානප් පකාරපටිෙවධසමත් ෙථො ෙහොති. ‘සුත’න් ති වචෙනන සුතස් ස 
අසම් ෙමොසං දීෙපති. යස ්ස හි සුතං සම් මුට් ඨං ෙහොති, න ෙසො කාලන් තෙරන මයා 
සුතන් ති පටිජානාති. ඉච් චස් ස අසම් ෙමොෙහන පඤ් ඤාසිද් ධි, අසම් ෙමොෙසන පන 
සතිසිද් ධි. තත් ථ පඤ ්ඤාපුබ් බඞ් ගමාය සතියා බ්යඤ් ජනාවධාරණසමත් ථතා, 
සතිපුබ් බඞ් ගමාය පඤ් ඤාය අත් ථපටිෙවධසමත් ථතා. තදුභයසමත් ථතාෙයොෙගන 
අත් ථබ්යඤ් ජනසම් පන් නස් ස ධම් මෙකොසස් ස අනුපාලනසමත් ථෙතො 
ධම් මභණ් ඩාගාරිකත් තසිද් ධි. 

අපෙරො නෙයො, එවන් ති වචෙනන ෙයොනිෙසො මනසිකාරං දීෙපති. අෙයොනිෙසො 
මනසිකෙරොෙතො හි නානප් පකාරපටිෙවධාභාවෙතො. සුතන් ති වචෙනන අවික් ෙඛපං 
දීෙපති, වික් ඛිත් තචිත් තස ්ස සවනාභාවෙතො. තථා හි වික් ඛිත් තචිත් ෙතො පුග් ගෙලො 
සබ් බසම් පත් තියා වුච් චමාෙනොපි ‘‘න මයා සුතං, පුන භණථා’’ති භණති. ෙයොනිෙසො 
මනසිකාෙරන ෙචත් ථ අත් තසම් මාපණිධිං පුබ් ෙබ ච කතපුඤ් ඤතං සාෙධති, සම් මා 
අප් පණිහිතත් තස ්ස පුබ් ෙබ අකතපුඤ් ඤස් ස වා තදභාවෙතො. අවික් ෙඛෙපන 
සද් ධම් මස් සවනං සප් පුරිසූපනිස් සයඤ් ච සාෙධති. න හි වික් ඛිත් තචිත් ෙතො ෙසොතුං 
සක් ෙකොති, න ච සප් පුරිෙස අනුපස් සයමානස් ස සවනං අත් ථීති. 

අපෙරො නෙයො, යස් මා එවන් ති යස් ස චිත් තසන් තානස් ස නානාකාරප් පවත් තියා 
නානත් ථබ්යඤ් ජනග් ගහණං ෙහොති, තස් ස නානාකාරනිද් ෙදෙසොති වුත් තං, ෙසො ච 
එවං භද් දෙකො ආකාෙරො න සම් මාඅප් පණිහිතත් තෙනො පුබ් ෙබ අකතපුඤ ්ඤස් ස වා 
ෙහොති, තස් මා එවන් ති ඉමිනා භද් දෙකනාකාෙරන 
පච් ඡිමචක් කද් වයසම් පත් තිමත් තෙනො දීෙපති. සුතන් ති සවනෙයොෙගන 
පුරිමචක් කද් වයසම් පත් තිං. න හි අප් පතිරූපෙදෙස වසෙතො 
සප් පුරිසූපනිස් සයවිරහිතස් ස වා සවනං අත් ථි. ඉච් චස් ස පච් ඡිමචක් කද් වයසිද් ධියා 
ආසයසුද් ධිසිද් ධා ෙහොති, පුරිමචක් කද් වයසිද් ධියා පෙයොගසුද් ධි, තාය ච 
ආසයසුද් ධියා අධිගමබ්යත් තිසිද් ධි, පෙයොගසුද් ධියා ආගමබ්යත් තිසිද් ධි. ඉති 
පෙයොගාසයසුද් ධස් ස ආගමාධිගමසම් පන් නස් ස වචනං අරුණුග් ගං විය සූරියස් ස 
උදයෙතො ෙයොනිෙසො මනසිකාෙරො විය ච කුසලකම් මස් ස අරහති භගවෙතො වචනස් ස 
පුබ් බඞ් ගමං භවිතුන් ති ඨාෙන නිදානං ඨෙපන් ෙතො – ‘‘එවං ෙම සුත’’න් තිආදිමාහ. 

අපෙරො නෙයො, ‘එව’න් ති ඉමිනා නානප් පකාරපටිෙවධදීපෙකන වචෙනන 
අත් තෙනො අත් ථපටිභානපටිසම් භිදාසම් පත් තිසබ් භාවං දීෙපති. ‘සුත’න් ති ඉමිනා 
ෙසොතබ් බප් පෙභදපටිෙවධදීපෙකන ධම් මනිරුත් තිපටිසම් භිදාසම් පත් තිසබ් භාවං. 
‘එව’න් ති ච ඉදං ෙයොනිෙසො මනසිකාරදීපකං වචනං භාසමාෙනො – ‘‘එෙත මයා 
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ධම් මා මනසානුෙපක් ඛිතා, දිට් ඨියා සුප් පටිවිද් ධා’’ති දීෙපති. ‘සුත’න් ති ඉදං 
සවනෙයොගදීපකං වචනං භාසමාෙනො – ‘‘බහූ මයා ධම් මා සුතා ධාතා වචසා 
පරිචිතා’’ති දීෙපති. තදුභෙයනාපි අත් ථබ්යඤ් ජනපාරිපූරිං දීෙපන් ෙතො සවෙන ආදරං 
ජෙනති. අත් ථබ්යඤ් ජනපරිපුණ් ණඤ් හි ධම් මං ආදෙරන අස් සුණන් ෙතො මහතා හිතා 
පරිබාහිෙරො ෙහොතීති, තස් මා ආදරං ජෙනත් වා සක් කච් චං අයං ධම් ෙමො 
ෙසොතබ් ෙබොති. 

‘‘එවං ෙම සුත’’න් ති ඉමිනා පන සකෙලන වචෙනන ආයස් මා ආනන් ෙදො 
තථාගතප් පෙවදිතං ධම් මං අත් තෙනො අදහන් ෙතො අසප් පුරිසභූමිං අතික් කමති. 
සාවකත් තං පටිජානන් ෙතො සප් පුරිසභූමිං ඔක් කමති. තථා අසද් ධම් මා චිත් තං 
වුට් ඨාෙපති, සද් ධම් ෙම චිත් තං පතිට් ඨාෙපති. ‘‘ෙකවලං සුතෙමෙවතං මයා, තස් ෙසව 
භගවෙතො වචන’’න් ති දීෙපන් ෙතො අත් තානං පරිෙමොෙචති, සත් ථාරං අපදිසති, 
ජිනවචනං අප් ෙපති, ධම් මෙනත් තිං පතිට් ඨාෙපති. 

අපිච ‘‘එවං ෙම සුත’’න් ති අත් තනා උප් පාදිතභාවං අප් පටිජානන් ෙතො 
පුරිමවචනං විවරන් ෙතො – ‘‘සම් මුඛා පටිග් ගහිතමිදං මයා තස් ස භගවෙතො 
චතුෙවසාරජ් ජවිසාරදස් ස දසබලධරස් ස ආසභට් ඨානට් ඨායිෙනො සීහනාදනාදිෙනො 
සබ් බසත් තුත් තමස ්ස ධම් මිස් සරස් ස ධම් මරාජස් ස ධම් මාධිපතිෙනො ධම් මදීපස් ස 
ධම් මසරණස් ස සද් ධම් මවරචක් කවත් තිෙනො සම් මාසම් බුද් ධස් ස වචනං, න එත් ථ 
අත් ෙථ වා ධම් ෙම වා පෙද වා බ්යඤ් ජෙන වා කඞ් ඛා වා විමති වා කාතබ් බා’’ති 
සබ් ෙබසං ෙදවමනුස් සානං ඉමස් මිං ධම් ෙම අස ්සද් ධියං විනාෙසති, සද් ධාසම් පදං 
උප් පාෙදති. ෙතෙනතං වුච් චති – 

‘‘විනාසයති අස ්සද් ධං, සද් ධං වඩ් ෙඪති සාසෙන; 
එවං ෙම සුතමිච් ෙචවං, වදං ෙගොතමසාවෙකො’’ති. 

එකන් ති ගණනපරිච් ෙඡදනිද් ෙදෙසො. සමයන් ති පරිච් ඡින් නනිද් ෙදෙසො. එකං 
සමයන් ති අනියමිතපරිදීපනං. තත් ථ සමයසද් ෙදො – 

‘‘සමවාෙය ඛෙණ කාෙල, සමූෙහ ෙහතුදිට් ඨිසු; 
පටිලාෙභ පහාෙන ච, පටිෙවෙධ ච දිස ්සති’’. 

තථා හිස් ස – ‘‘අප් ෙපවනාම ස් ෙවපි උපසඞ් කෙමය්යාම කාලඤ් ච සමයඤ් ච 
උපාදායා’’ති එවමාදීසු (දී. නි. 1.447) සමවාෙයො අත් ෙථො. ‘‘එෙකොව ෙඛො භික් ඛෙව, 
ඛෙණො ච සමෙයො ච බහ් මචරියවාසායා’’තිආදීසු (අ. නි. 8.29) ඛෙණො. 
‘‘උණ් හසමෙයො පරිළාහසමෙයො’’තිආදීසු (පාචි. 358) කාෙලො. ‘‘මහාසමෙයො 
පවනස් මි’’න් තිආදීසු (දී. නි. 2.332) සමූෙහො. ‘‘සමෙයොපි ෙඛො ෙත, භද් දාලි, 
අප් පටිවිද් ෙධො අෙහොසි, භගවා ෙඛො සාවත් ථියං විහරති, භගවාපි මං ජානිස් සති, 
භද් දාලි නාම භික් ඛු සත් ථුසාසෙන සික් ඛාය අපරිපූරකාරී’ති. අයම් පි ෙඛො, ෙත 
භද් දාලි, සමෙයො අප් පටිවිද් ෙධො අෙහොසී’’තිආදීසු (ම. නි. 2.135) ෙහතු. ‘‘ෙතන ෙඛො 
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පන සමෙයන උග් ගහමාෙනො පරිබ් බාජෙකො සමණමුණ් ඩිකාපුත් ෙතො 
සමයප් පවාදෙක තින් දුකාචීෙර එකසාලෙක මල් ලිකාය ආරාෙම පටිවසතී’’තිආදීසු 
(ම. නි. 2.260) දිට් ඨි. 

‘‘දිට් ෙඨ ධම් ෙම ච ෙයො අත් ෙථො, ෙයො චත් ෙථො සම් පරායිෙකො; 
අත් ථාභිසමයා ධීෙරො, පණ් ඩිෙතොති පවුච් චතී’’ති. (සං. නි. 1.128) – 

ආදීසු පටිලාෙභො. ‘‘සම් මා මානාභිසමයා අන් තමකාසි දුක් ඛස් සා’’තිආදීසු (අ. නි. 
7.9) පහානං. ‘‘දුක් ඛස් ස පීළනට් ෙඨො සඞ් ඛතට් ෙඨො සන් තාපට් ෙඨො විපරිණාමට් ෙඨො 
අභිසමයට් ෙඨො’’තිආදීසු (පටි. 108) පටිෙවෙධො. ඉධ පනස් ස කාෙලො අත් ෙථො. ෙතන 
සංවච් ඡරඋතුමාසඩ් ඪමාසරත් තිදිවපුබ් බණ් හමජ් ඣන් හිකසායන් හපඨමමජ් ඣි-
මපච් ඡිමයාමමුහුත් තාදීසු කාලප් පෙභදභූෙතසු සමෙයසු එකං සමයන් ති දීෙපති. 

තත් ථ කිඤ් චාපි එෙතසු සංවච් ඡරාදීසු සමෙයසු යං යං සුත් තං යස් මිං යස ්මිං 
සංවච් ඡෙර උතුම් හි මාෙස පක් ෙඛ රත් තිභාෙග වා දිවසභාෙග වා වුත් තං, සබ් බං තං 
ෙථරස් ස සුවිදිතං සුවවත් ථාපිතං පඤ් ඤාය. යස ්මා පන – ‘‘එවං ෙම සුතං’’ 
අසුකසංවච් ඡෙර අසුකඋතුම් හි අසුකමාෙස අසුකපක් ෙඛ අසුකරත් තිභාෙග 
අසුකදිවසභාෙග වාති එවං වුත් ෙත න සක් කා සුෙඛන ධාෙරතුං වා උද් දිසිතුං වා 
උද් දිසාෙපතුං වා, බහු ච වත් තබ් බං ෙහොති, තස් මා එෙකෙනව පෙදන තමත් ථං 
සෙමොධාෙනත් වා ‘‘එකං සමය’’න් ති ආහ. ෙය වා ඉෙම ගබ් ෙභොක් කන් තිසමෙයො, 
ජාතිසමෙයො, සංෙවගසමෙයො, අභිනික් ඛමනසමෙයො, දුක් කරකාරිකසමෙයො, 
මාරවිජයසමෙයො, අභිසම් ෙබොධිසමෙයො දිට් ඨධම් මසුඛවිහාරසමෙයො, 
ෙදසනාසමෙයො, පරිනිබ් බානසමෙයොති, එවමාදෙයො භගවෙතො ෙදවමනුස් ෙසසු 
අතිවිය පකාසා අෙනකකාලප් පෙභදා එව සමයා. ෙතසු සමෙයසු 
ෙදසනාසමයසඞ් ඛාතං එකං සමයන් ති දීෙපති. ෙයො චායං 
ඤාණකරුණාකිච් චසමෙයසු කරුණාකිච් චසමෙයො, 
අත් තහිතපරහිතපටිපත් තිසමෙයසු පරහිතපටිපත් තිසමෙයො, සන් නිපතිතානං 
කරණීයද් වයසමෙයසු ධම් මිකථාසමෙයො ෙදසනාපටිපත් තිසමෙයසු ෙදසනාසමෙයො, 
ෙතසුපි සමෙයසු අඤ් ඤතරං සමයං සන් ධාය ‘‘එකං සමය’’න් ති ආහ. 

කස් මා පෙනත් ථ යථා අභිධම් ෙම ‘‘යස් මිං සමෙය කාමාවචර’’න් ති (ධ. ස. 1) ච, 
ඉෙතො අඤ් ෙඤසු ච සුත් තපෙදසු – ‘‘යස් මිං සමෙය, භික් ඛෙව, භික් ඛු විවිච් ෙචව 
කාෙමහී’’ති ච භුම් මවචනනිද් ෙදෙසො කෙතො, විනෙය ච – ‘‘ෙතන සමෙයන බුද් ෙධො 
භගවා’’ති කරණවචෙනන, තථා අකත් වා ‘‘එකං සමය’’න් ති 
උපෙයොගවචනනිද් ෙදෙසො කෙතොති? තත් ථ තථා ඉධ ච අඤ ්ඤථා අත් ථසම් භවෙතො. 
තත් ථ හි අභිධම් ෙම ඉෙතො අඤ් ෙඤසු සුත් තපෙදසු ච අධිකරණත් ෙථො භාෙවන 
භාවලක් ඛණත් ෙථො ච සම් භවති. අධිකරණඤ් හි කාලත් ෙථො, සමූහත් ෙථො ච සමෙයො, 
තත් ථ තත් ථ වුත් තානං ඵස ්සාදිධම් මානං ඛණසමවායෙහතුසඞ් ඛාතස් ස ච සමයස් ස 
භාෙවන ෙතසං භාෙවො ලක් ඛීයති, තස් මා තදත් ථෙජොතනත් ථං තත් ථ 
භුම් මවචනනිද් ෙදෙසො කෙතො. 
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විනෙය ච ෙහතුඅත් ෙථො කරණත් ෙථො ච සම් භවති. ෙයො හි ෙසො 
සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තිසමෙයො සාරිපුත් තාදීහිපි දුබ් බිඤ් ෙඤෙය්යො, ෙතන සමෙයන 
ෙහතුභූෙතන කරණභූෙතන ච සික් ඛාපදානි පඤ් ඤාපයන් ෙතො 
සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තිෙහතුඤ් ච අෙපක් ඛමාෙනො භගවා තත් ථ තත් ථ විහාසි, තස් මා 
තදත් ථෙජොතනත් ථං තත් ථ කරණවචෙනන නිද් ෙදෙසො කෙතො. 

ඉධ පන අඤ් ඤස් මිඤ් ච එවං ජාතිෙක අච් චන් තසංෙයොගත් ෙථො සම් භවති. යඤ් හි 
සමයං භගවා ඉමං අඤ් ඤං වා සුත් තන් තං ෙදෙසසි, අච් චන් තෙමව තං සමයං 
කරුණාවිහාෙරන විහාසි, තස් මා තදත් ථෙජොතනත් ථං ඉධ උපෙයොගවචනනිද් ෙදෙසො 
කෙතොති. 

ෙතෙනතං වුච් චති – 

‘‘තං තං අත් ථමෙපක් ඛිත් වා, භුම් ෙමන කරෙණන ච; 
අඤ් ඤත සමෙයො වුත් ෙතො, උපෙයොෙගන ෙසො ඉධා’’ති. 

ෙපොරාණා පන වණ් ණයන් ති – ‘‘තස් මිං සමෙය’’ති වා, ‘‘ෙතන සමෙයනා’’ති 
වා, ‘‘එකං සමය’’න් ති වා, අභිලාපමත් තෙභෙදො එස, සබ් බත් ථ භුම් මෙමවත් ෙථොති. 
තස් මා ‘‘එකං සමය’’න් ති වුත් ෙතපි ‘‘එකස් මිං සමෙය’’ති අත් ෙථො ෙවදිතබ් ෙබො. 

භගවාති ගරු. ගරුඤ් හි ෙලොෙක භගවාති වදන් ති. අයඤ් ච සබ් බගුණවිසිට් ඨතාය 
සබ් බසත් තානං ගරු, තස් මා භගවාති ෙවදිතබ් ෙබො. ෙපොරාෙණහිපි වුත් තං – 

‘‘භගවාති වචනං ෙසට් ඨං, භගවාති වචනමුත් තමං; 
ගරු ගාරවයුත් ෙතො ෙසො, භගවා ෙතන වුච් චතී’’ති. 

අපි ච – 

‘‘භාග්යවා භග් ගවා යුත් ෙතො, භෙගහි ච විභත් තවා; 
භත් තවා වන් තගමෙනො, භෙවසු භගවා තෙතො’’ති. 

ඉමිස් සා ගාථාය වෙසනස් ස පදස ්ස විත් ථාරඅත් ෙථො ෙවදිතබ් ෙබො. ෙසො ච 
විසුද් ධිමග් ෙග බුද් ධානුස් සතිනිද් ෙදෙස වුත් ෙතොෙයව. 

එත් තාවතා ෙචත් ථ එවං ෙම සුතන් ති වචෙනන යථාසුතං ධම් මං දස ්ෙසන් ෙතො 
භගවෙතො ධම් මකායං පච් චක් ඛං කෙරොති. ෙතන ‘‘නයිදං අතික් කන් තසත් ථුකං 
පාවචනං, අයං ෙවො සත් ථා’’ති සත් ථු අදස ්සෙනන උක් කණ් ඨිතං ජනං සමස් සාෙසති. 

එකං සමයං භගවාති වචෙනන තස් මිං සමෙය භගවෙතො අවිජ් ජමානභාවං 
දස් ෙසන් ෙතො රූපකායපරිනිබ් බානං සාෙධති. ෙතන ‘‘එවංවිධස් ස නාම 
අරියධම් මස් ස ෙදසෙකො දසබලධෙරො වජිරසඞ් ඝාත සමානකාෙයො ෙසොපි භගවා 
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පරිනිබ් බුෙතො, ෙකන අඤ් ෙඤන ජීවිෙත ආසා ජෙනතබ් බා’’ති ජීවිතමදමත් තං ජනං 
සංෙවෙජති, සද් ධම් ෙම චස් ස උස ්සාහං ජෙනති. 

එවන් ති ච භණන් ෙතො ෙදසනාසම් පත් තිං නිද් දිසති. ෙම සුතන් ති 
සාවකසම් පත් තිං. එකං සමයන් ති කාලසම් පත් තිං. භගවාති ෙදසකසම් පත් තිං. 

අන් තරා ච රාජගහං අන් තරා ච නාළන් දන් ති අන් තරා-සද් ෙදො 
කාරණඛණචිත් තෙවමජ් ඣවිවරාදීසු දිස් සති. ‘‘තදන් තරං ෙකො ජාෙනය්ය අඤ ්ඤත 
තථාගතා’’ති (අ. නි. 6.44) ච, ‘‘ජනා සඞ් ගම් ම මන් ෙතන් ති මඤ් ච තඤ් ච 
කිමන් තර’’න් ති (සං. නි. 1.228) ච ආදීසු හි කාරෙණ අන් තරා-සද් ෙදො. ‘‘අද් දස මං, 
භන් ෙත, අඤ් ඤතරා ඉත් ථී විජ් ජන් තරිකාය භාජනං ෙධොවන් තී’’තිආදීසු (ම. නි. 
2.149) ඛෙණ. ‘‘යස් සන් තරෙතො න සන් ති ෙකොපා’’තිආදීසු (උදා. 20) චිත් ෙත. 
‘‘අන් තරා ෙවොසානමාපාදී’’තිආදීසු (චූළව. 350) ෙවමජ් ෙඣ. ‘‘අපි චායං, භික් ඛෙව, 
තෙපොදා ද් වින් නං මහානිරයානං අන් තරිකාය ආගච් ඡතී’’තිආදීසු (පාරා. 231) විවෙර. 
ස් වායමිධ විවෙර වත් තති, තස් මා රාජගහස් ස ච නාළන් දාය ච විවෙරති 
එවෙමත් ථත් ෙථො ෙවදිතබ් ෙබො. අන් තරා-සද් ෙදන පන යුත් තත් තා උපෙයොගවචනං 
කතං. ඊදිෙසසු ච ඨාෙනසු අක් ඛරචින් තකා ‘‘අන් තරා ගාමඤ් ච නදිඤ් ච යාතී’’ති 
එවං එකෙමව අන් තරාසද් දං පයුජ් ජන් ති, ෙසො දුතියපෙදනපි ෙයොෙජතබ් ෙබො ෙහොති, 
අෙයොජියමාෙන උපෙයොගවචනං න පාපුණාති. ඉධ පන ෙයොෙජත් වාෙයව වුත් ෙතොති. 

අද් ධානමග් ගප් පටිපන් ෙනො ෙහොතීති අද් ධානසඞ් ඛාතං මග් ගං පටිපන් ෙනො 
ෙහොති, ‘‘දීඝමග් ග’’න් ති අත් ෙථො. අද් ධානගමනසමයස් ස හි විභඞ් ෙග 
‘‘අඩ් ඪෙයොජනං ගච් ඡිස් සාමීති භුඤ් ජිතබ් බ’’න් තිආදිවචනෙතො (පාචි. 218) 
අඩ් ඪෙයොජනම් පි අද් ධානමග් ෙගො ෙහොති. රාජගහෙතො පන නාළන් දා ෙයොජනෙමව. 

මහතා භික් ඛුසඞ් ෙඝන සද් ධින් ති ‘මහතා’ති ගුණමහත් ෙතනපි මහතා, 
සඞ් ඛ්යාමහත් ෙතනපි මහතා. ෙසො හි භික් ඛුසඞ් ෙඝො ගුෙණහිපි මහා අෙහොසි, 
අප් පිච් ඡතාදිගුණසමන් නාගතත් තා. සඞ් ඛ්යායපි මහා, පඤ් චසතසඞ් ඛ්යත් තා. 
භික් ඛූනං සඞ් ෙඝො ‘භික් ඛුසඞ් ෙඝො’, ෙතන භික් ඛුසඞ් ෙඝන. 
දිට් ඨිසීලසාමඤ් ඤසඞ් ඝාතසඞ් ඛාෙතන සමණගෙණනාති අත් ෙථො. සද් ධින් ති 
එකෙතො. 

පඤ් චමත් ෙතහි භික් ඛුසෙතහීති පඤ් චමත් තා එෙතසන් ති පඤ ්චමත් තානි. 
මත් තාති පමාණං වුච් චති, තස් මා යථා ‘‘ෙභොජෙන මත් තඤ් ඤූ’’ති වුත් ෙත 
‘‘ෙභොජෙන මත් තං ජානාති, පමාණං ජානාතී’’ති අත් ෙථො ෙහොති, එවමිධාපි – 
‘‘ෙතසං භික් ඛුසතානං පඤ ්චමත් තා පඤ ්චපමාණ’’න් ති එවමත් ෙථො දට් ඨබ් ෙබො. 
භික් ඛූනං සතානි භික් ඛුසතානි, ෙතහි පඤ් චමත් ෙතහි භික් ඛුසෙතහි. 

සුප් පිෙයොපි ෙඛො පරිබ් බාජෙකොති සුප් පිෙයොති තස ්ස නාමං. පි-කාෙරො 
මග් ගප් පටිපන් නසභාගතාය පුග් ගලසම් පිණ් ඩනත් ෙථො. ෙඛො-කාෙරො පදසන් ධිකෙරො, 
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බ්යඤ් ජනසිලිට් ඨතාවෙසන වුත් ෙතො. පරිබ් බාජෙකොති සඤ ්ජයස් ස අන් ෙතවාසී 
ඡන් නපරිබ් බාජෙකො. ඉදං වුත් තං ෙහොති – ‘‘යදා භගවා තං අද් ධානමග් ගං 
පටිපන් ෙනො, තදා සුප් පිෙයොපි පරිබ් බාජෙකො පටිපන් ෙනො අෙහොසී’’ති. 
අතීතකාලත් ෙථො ෙහත් ථ ෙහොති-සද් ෙදො. 

සද් ධිං අන් ෙතවාසිනා බහ් මදත් ෙතන මාණෙවනාති – එත් ථ අන් ෙත වසතීති 
අන් ෙතවාසී. සමීපචාෙරො සන් තිකාවචෙරො සිස් ෙසොති අත් ෙථො. බහ් මදත් ෙතොති තස් ස 
නාමං. මාණෙවොති සත් ෙතොපි ෙචොෙරොපි තරුෙණොපි වුච් චති. 

‘‘ෙචොදිතා ෙදවදූෙතහි, ෙය පමජ් ජන් ති මාණවා; 
ෙත දීඝරත් තං ෙසොචන් ති, හීනකායූපගා නරා’’ති. (ම. නි. 3.271) – 

ආදීසු හි සත් ෙතො මාණෙවොති වුත් ෙතො. ‘‘මාණෙවහිපි සමාගච් ඡන් ති කතකම් ෙමහිපි 
අකතකම් ෙමහිපී’’තිආදීසු (ම. නි. 2.149) ෙචොෙරො. ‘‘අම් බට් ෙඨො මාණෙවො, 
අඞ් ගෙකො මාණෙවො’’තිආදීසු (දී. නි. 1.316) තරුෙණො ‘මාණෙවො’ති වුත් ෙතො. ඉධාපි 
අයෙමවත් ෙථො. ඉදඤ් හි වුත් තං ෙහොති – බහ් මදත් ෙතන නාම තරුණන් ෙතවාසිනා 
සද් ධින් ති. 

තතාති තස් මිං අද් ධානමග් ෙග, ෙතසු වා ද් වීසු ජෙනසු. සුදන් ති නිපාතමත් තං. 
අෙනකපරියාෙයනාති පරියාය-සද් ෙදො තාව වාරෙදසනාකාරෙණසු වත් තති. ‘‘කස් ස 
නු ෙඛො, ආනන් ද, අජ් ජ පරියාෙයො භික් ඛුනිෙයො ඔවදිතු’’න් තිආදීසු (ම. නි. 3.398) හි 
වාෙර පරියායසද් ෙදො වත් තති. ‘‘මධුපිණ් ඩිකපරියාෙයොත් ෙවව නං ධාෙරහී’’තිආදීසු 
(ම. නි. 1.205) ෙදසනායං. ‘‘ඉමිනාපි ෙඛො, ෙත රාජඤ් ඤ, පරියාෙයන එවං 
ෙහොතූ’’තිආදීසු (දී. නි. 2.411) කාරෙණ. ස් වායමිධාපි කාරෙණ වත් තති, තස් මා 
අයෙමත් ථ අත් ෙථො – ‘‘අෙනකවිෙධන කාරෙණනා’’ති, ‘‘බහූහි කාරෙණහී’’ති 
වුත් තං ෙහොති. 

බුද් ධස් ස අවණ් ණං භාසතීති අවණ් ණවිරහිතස් ස 
අපරිමාණවණ් ණසමන් නාගතස් සාපි බුද් ධස් ස භගවෙතො – ‘‘යං ෙලොෙක 
ජාතිවුඩ් ෙඪසු කත් තබ් බං අභිවාදනාදිසාමීචිකම් මං ‘සාමග් ගිරෙසො’ති වුච් චති, තං 
සමණස් ස ෙගොතමස් ස නත් ථි තස් මා අරසරූෙපො සමෙණො ෙගොතෙමො, නිබ් ෙභොෙගො, 
අකිරියවාෙදො, උච් ෙඡදවාෙදො, ෙජගුච් ඡී, ෙවනයිෙකො, තපස් සී, අපගබ් ෙභො. නත් ථි 
සමණස් ස ෙගොතමස් ස උත් තරිමනුස් සධම් ෙමො අලමරියඤාණදස් සනවිෙසෙසො. 
තක් කපරියාහතං සමෙණො ෙගොතෙමො ධම් මං ෙදෙසති, වීමංසානුචරිතං, 
සයංපටිභානං. සමෙණො ෙගොතෙමො න සබ් බඤ් ඤූ, න ෙලොකවිදූ, න අනුත් තෙරො, න 
අග් ගපුග් ගෙලො’’ති. එවං තං තං අකාරණෙමව කාරණන් ති වත් වා තථා තථා 
අවණ් ණං ෙදොසං නින් දං භාසති. 
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යථා ච බුද් ධස් ස, එවං ධම් මස් සාපි තං තං අකාරණෙමව කාරණෙතො වත් වා – 
‘‘සමණස් ස ෙගොතමස් ස ධම් ෙමො දුරක් ඛාෙතො, දුප් පටිෙවදිෙතො, අනිය්යානිෙකො, 
අනුපසමසංවත් තනිෙකො’’ති තථා තථා අවණ් ණං භාසති. 

යථා ච ධම් මස් ස, එවං සඞ් ඝස් සාපි යං වා තං වා අකාරණෙමව කාරණෙතො 
වත් වා – ‘‘මිච් ඡාපටිපන් ෙනො සමණස් ස ෙගොතමස් ස සාවකසඞ් ෙඝො, 
කුටිලපටිපන් ෙනො, පච් චනීකපටිපදං අනනුෙලොමපටිපදං අධම් මානුෙලොමපටිපදං 
පටිපන් ෙනො’’ති තථා තථා අවණ් ණං භාසති. 

අන් ෙතවාසී පනස් ස – ‘‘අම් හාකං ආචරිෙයො අපරාමසිතබ් බං පරාමසති, 
අනක් කමිතබ් බං අක් කමති, ස් වායං අග් ගිං ගිලන් ෙතො විය, හත් ෙථන අසිධාරං 
පරාමසන් ෙතො විය, මුට් ඨිනා සිෙනරුං පදාෙලතුකාෙමො විය, කකචදන් තපන් තියං 
කීළමාෙනො විය, පභින් නමදං චණ් ඩහත් ථිං හත් ෙථන ගණ් හන් ෙතො විය ච 
වණ් ණාරහස් ෙසව රතනත් තයස් ස අවණ් ණං භාසමාෙනො අනයබ්යසනං පාපුණිස් සති. 
ආචරිෙය ෙඛො පන ගූථං වා අග් ගිං වා කණ් ටකං වා කණ් හසප් පං වා අක් කමන් ෙත, 
සූලං වා අභිරූහන් ෙත, හලාහලං වා විසං ඛාදන් ෙත, ඛාෙරොදකං වා පක් ඛලන් ෙත, 
නරකපපාතං වා පපතන් ෙත, න අන් ෙතවාසිනා තං සබ් බමනුකාතබ් බං ෙහොති. 
කම් මස් සකා හි සත් තා අත් තෙනො කම් මානුරූපෙමව ගතිං ගච් ඡන් ති. ෙනව පිතා 
පුත් තස ්ස කම් ෙමන ගච් ඡති, න පුත් ෙතො පිතු කම් ෙමන, න මාතා පුත් තස් ස, න 
පුත් ෙතො මාතුයා, න භාතා භගිනියා, න භගිනී භාතු, න ආචරිෙයො අන් ෙතවාසිෙනො, න 
අන් ෙතවාසී ආචරියස් ස කම් ෙමන ගච් ඡති. මය් හඤ් ච ආචරිෙයො තිණ් ණං රතනානං 
අවණ් ණං භාසති, මහාසාවජ් ෙජො ෙඛො පනාරියූපවාෙදොති. එවං ෙයොනිෙසො 
උම් මුජ් ජිත් වා ආචරියවාදං මද් දමාෙනො සම් මාකාරණෙමව කාරණෙතො අපදිසන් ෙතො 
අෙනකපරියාෙයන තිණ් ණං රතනානං වණ් ණං භාසිතුමාරද් ෙධො, යථා තං 
පණ් ඩිතජාතිෙකො කුලපුත් ෙතො’’. ෙතන වුත් තං – ‘‘සුප් පියස් ස පන පරිබ් බාජකස් ස 
අන් ෙතවාසී බහ ්මදත් ෙතො මාණෙවො අෙනකපරියාෙයන බුද් ධස් ස වණ් ණං භාසති, 
ධම් මස් ස වණ් ණං භාසති, සඞ් ඝස් ස වණ් ණං භාසතී’’ති. 

තත් ථ වණ් ණන් ති වණ් ණ-සද් ෙදො සණ් ඨාන-ජාති-රූපායතන-කාරණ-පමාණ-
ගුණ-පසංසාදීසු දිස් සති. තත් ථ ‘‘මහන් තං සප් පරාජවණ් ණං 
අභිනිම් මිනිත් වා’’තිආදීසු (සං. නි. 1.142) සණ් ඨානං වුච් චති. ‘‘බාහ් මෙණොව 
ෙසට් ෙඨො වණ් ෙණො, හීෙනො අඤ් ෙඤො වණ් ෙණො’’තිආදීසු (ම. නි. 2.402) ජාති. 
‘‘පරමාය වණ් ණෙපොක් ඛරතාය සමන් නාගෙතො’’තිආදීසු (දී. නි. 1.303) රූපායතනං. 

‘‘න හරාමි න භඤ ්ජාමි, ආරා සිඞ් ඝාමි වාරිජං; 
අථ ෙකන නු වණ් ෙණන, ගන් ධත් ෙථෙනොති වුච් චතී’’ති. (සං. නි. 1.234) – 

ආදීසු කාරණං. ‘‘තෙයො පත් තස් ස වණ් ණා’’තිආදීසු (පාරා. 602) පමාණං. ‘‘කදා 
සඤ් ඤූළ් හා පන, ෙත ගහපති, ඉෙම සමණස් ස ෙගොතමස් ස වණ් ණා’’තිආදීසු (ම. නි. 
2.77) ගුෙණො. ‘‘වණ් ණාරහස් ස වණ් ණං භාසතී’’තිආදීසු (අ. නි. 2.135) පසංසා. ඉධ 
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ගුෙණොපි පසංසාපි. අයං කිර තං තං භූතෙමව කාරණං අපදිසන් ෙතො 
අෙනකපරියාෙයන රතනත් තයස් ස ගුණූපසඤ් හිතං පසංසං අභාසි. තත් ථ – ‘‘ඉතිපි 
ෙසො භගවා අරහං සම් මාසම් බුද් ෙධො’’තිආදිනා (පාරා. 1) නෙයන, ‘‘ෙය භික් ඛෙව, 
බුද් ෙධ පසන් නා අග් ෙග ෙත පසන් නා’’තිආදිනා ‘‘එකපුග් ගෙලො, භික් ඛෙව, ෙලොෙක 
උප් පජ් ජමාෙනො උප් පජ් ජති…ෙප.… අසෙමො අසමසෙමො’’තිආදිනා (අ. නි. 1.174) ච 
නෙයන බුද් ධස් ස වණ් ෙණො ෙවදිතබ් ෙබො. ‘‘ස් වාක් ඛාෙතො භගවතා ධම් ෙමො’’ති (දී. 
නි. 2.159) ච ‘‘ආලයසමුග් ඝාෙතො වට් ටුපච් ෙඡෙදො’’ති (ඉති. 90, අ. නි. 4.34) ච, 
‘‘ෙය භික් ඛෙව, අරිෙය අට් ඨඞ් ගිෙක මග් ෙග පසන් නා, අග් ෙග ෙත පසන් නා’’ති ච 
එවමාදීහි නෙයහි ධම් මස් ස වණ් ෙණො ෙවදිතබ් ෙබො. ‘‘සුප් පටිපන් ෙනො භගවෙතො 
සාවකසඞ් ෙඝො’’ති (දී. නි. 2.159) ච, ‘‘ෙය, භික් ඛෙව, සඞ් ෙඝ පසන් නා, අග් ෙග ෙත 
පසන් නා’’ති (අ. නි. 4.34) ච එවමාදීහි පන නෙයහි සඞ් ඝස් ස වණ් ෙණො 
ෙවදිතබ් ෙබො. පෙහොන් ෙතන පන ධම් මකථිෙකන පඤ් චනිකාෙය නවඞ් ගං 
සත් ථුසාසනං චතුරාසීතිධම් මක් ඛන් ධසහස් සානි ඔගාහිත් වා බුද් ධාදීනං වණ් ෙණො 
පකාෙසතබ් ෙබො. ඉමස් මිඤ් හි ඨාෙන බුද් ධාදීනං ගුෙණ පකාෙසන් ෙතො අතිත් ෙථන 
පක් ඛන් ෙදො ධම් මකථිෙකොති න සක් කා වත් තුං. ඊදිෙසසු හි ඨාෙනසු ධම් මකථිකස් ස 
ථාෙමො ෙවදිතබ් ෙබො. බහ් මදත් ෙතො පන මාණෙවො අනුස් සවාදිමත් තසම් බන් ධිෙතන 
අත් තෙනො ථාෙමන රතනත් තයස් ස වණ් ණං භාසති. 

ඉතිහ ෙත උෙභො ආචරියන් ෙතවාසීති එවං ෙත ද් ෙව ආචරියන් ෙතවාසිකා. 
අඤ් ඤමඤ් ඤස් සාති අඤ ්ෙඤො අඤ් ඤස ්ස. උජුවිපච් චනීකවාදාති ඊසකම් පි 
අපරිහරිත් වා උජුෙමව විවිධපච් චනීකවාදා, අෙනකවාරං විරුද් ධවාදා එව හුත් වාති 
අත් ෙථො. ආචරිෙයන හි රතනත් තයස ්ස අවණ් ෙණ භාසිෙත අන් ෙතවාසී වණ් ණං 
භාසති, පුන ඉතෙරො අවණ් ණං, ඉතෙරො වණ් ණන් ති එවං ආචරිෙයො සාරඵලෙක 
විසරුක් ඛආණිං ආෙකොටයමාෙනො විය පුනප් පුනං රතනත් තයස් ස අවණ් ණං භාසති. 
අන් ෙතවාසී පන සුවණ් ණරජතමණිමයාය ආණියා තං ආණිං පටිබාහයමාෙනො විය 
පුනප් පුනං රතනත් තයස් ස වණ් ණං භාසති. ෙතන වුත් තං – ‘‘උජුවිපච් චනීකවාදා’’ති. 

භගවන් තං පිට් ඨිෙතො පිට් ඨිෙතො අනුබන් ධා ෙහොන් ති භික් ඛුසඞ් ඝඤ් චාති 
භගවන් තඤ් ච භික් ඛුසඞ් ඝඤ් ච පච් ඡෙතො පච් ඡෙතො දස් සනං අවිජහන් තා 
ඉරියාපථානුබන් ධෙනන අනුබන් ධා ෙහොන් ති, සීසානුෙලොකිෙනො හුත් වා අනුගතා 
ෙහොන් තීති අත් ෙථො. 

කස් මා පන භගවා තං අද් ධානං පටිපන් ෙනො? කස් මා ච සුප් පිෙයො අනුබන් ෙධො? 
කස් මා ච ෙසො රතනත් තයස ්ස අවණ් ණං භාසතීති? භගවා තාව තස ්මිං කාෙල 
රාජගහපරිවත් තෙකසු අට් ඨාරසසු මහාවිහාෙරසු අඤ් ඤතරස් මිං වසිත් වා පාෙතොව 
සරීරප් පටිජග් ගනං කත් වා භික් ඛාචාරෙවලායං භික් ඛුසඞ් ඝපරිවුෙතො රාජගෙහ 
පිණ් ඩාය චරති. ෙසො තං දිවසං භික් ඛුසඞ් ඝස් ස සුලභපිණ් ඩපාතං කත් වා පච් ඡාභත් තං 
පිණ් ඩපාතපටික් කන් ෙතො භික් ඛුසඞ් ඝං පත් තචීවරං ගාහාෙපත් වා – ‘‘නාළන් දං 
ගමිස් සාමී’’ති, රාජගහෙතො නික් ඛමිත් වා තං අද් ධානං පටිපන් ෙනො. සුප් පිෙයොපි ෙඛො 
තස් මිං කාෙල රාජගහපරිවත් තෙක අඤ් ඤතරස් මිං පරිබ් බාජකාරාෙම වසිත් වා 
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පරිබ් බාජකපරිවුෙතො රාජගෙහ භික් ඛාය චරති. ෙසොපි තං දිවසං පරිබ් බාජකපරිසාය 
සුලභභික් ඛං කත් වා භුත් තපාතරාෙසො පරිබ් බාජෙක පරිබ් බාජකපරික් ඛාරං 
ගාහාෙපත් වා – නාළන් දං ගමිස් සාමිච් ෙචව භගවෙතො තං මග් ගං පටිපන් නභාවං 
අජානන් ෙතොව අනුබන් ෙධො. සෙච පන ජාෙනය්ය නානුබන් ෙධය්ය. ෙසො අජානිත් වාව 
ගච් ඡන් ෙතො ගීවං උක් ඛිපිත් වා ඔෙලොකයමාෙනො භගවන් තං අද් දස බුද් ධසිරියා 
ෙසොභමානං රත් තකම් බලපරික් ඛිත් තමිව ජඞ් ගමකනකගිරිසිඛරං. 

තස් මිං කිර සමෙය දසබලස් ස සරීරෙතො නික් ඛමිත් වා ඡබ් බණ් ණරස් මිෙයො 
සමන් තා අසීතිහත් ථප් පමාෙණ පෙදෙස ආධාවන් ති විධාවන් ති 
රතනාෙවළරතනදාමරතනචුණ් ණවිප් පකිණ් ණං විය, 
පසාරිතරතනචිත් තකඤ් චනපටමිව, රත් තසුවණ් ණරසනිසිඤ් චමානමිව, 
උක් කාසතනිපාතසමාකුලමිව, නිරන් තරවිප් පකිණ් ණකණිකාරපුප් ඵමිව 
වායුෙවගක් ඛිත් තචීනපිට් ඨචුණ් ණමිව, 
ඉන් දධනුවිජ් ජුලතාතාරාගණප් පභාවිසරවිප් ඵුරිතවිච් ඡරිතමිව ච තං වනන් තරං ෙහොති. 

අසීති අනුබ්යඤ් ජනානුරඤ් ජිතඤ් ච පන භගවෙතො සරීරං විකසිතකමලුප් පලමිව, 
සරං සබ් බපාලිඵුල් ලමිව පාරිච් ඡත් තකං, තාරාමරීචිවිකසිතමිව, ගගනතලං සිරියා 
අවහසන් තමිව, බ්යාමප් පභාපරික් ෙඛපවිලාසිනී චස් ස ද් වත් තිංසවරලක් ඛණමාලා 
ගන් ෙථත් වා ඨපිතද් වත් තිංසචන් දමාලාය ද් වත් තිංසසූරියමාලාය පටිපාටියා 
ඨපිතද් වත් තිංසචක් කවත් තිද් වත් තිංසසක් කෙදවරාජද් වත් තිංසමහාබහ් මානං සිරිං 
සිරියා අභිභවන් තිමිව. තඤ ්ච පන භගවන් තං පරිවාෙරත් වා ඨිතා භික් ඛූ සබ් ෙබව 
අප් පිච් ඡා සන් තුට් ඨා පවිවිත් තා අසංසට් ඨා ෙචොදකා පාපගරහිෙනො වත් තාෙරො 
වචනක් ඛමා සීලසම් පන් නා සමාධිපඤ් ඤාවිමුත් තිවිමුත් තිඤ් ඤාණදස් සනසම් පන් නා. 
ෙතසං මජ් ෙඣ භගවා රත් තකම් බලපාකාරපරික් ඛිත් ෙතො විය කඤ් චනථම් ෙභො, 
රත් තපදුමසණ් ඩමජ් ඣගතා විය සුවණ් ණනාවා, පවාළෙවදිකාපරික් ඛිත් ෙතො විය 
අග් ගික් ඛන් ෙධො, තාරාගණපරිවාරිෙතො විය පුණ් ණචන් ෙදො මිගපක් ඛීනම් පි චක් ඛූනි 
පීණයති, පෙගව ෙදවමනුස් සානං. තස ්මිඤ් ච පන දිවෙස ෙයභුෙය්යන 
අසීතිමහාෙථරා ෙමඝවණ් ණං පංසුකූලං එකංසං කරිත් වා කත් තරදණ් ඩං ආදාය 
සුවම් මවම් මිතා විය ගන් ධහත් ථිෙනො විගතෙදොසා වන් තෙදොසා භින් නකිෙලසා 
විජටිතජටා ඡින් නබන් ධනා භගවන් තං පරිවාරයිංසු. ෙසො සයං වීතරාෙගො වීතරාෙගහි, 
සයං වීතෙදොෙසො වීතෙදොෙසහි, සයං වීතෙමොෙහො වීතෙමොෙහහි, සයං වීතතණ් ෙහො 
වීතතණ් ෙහහි, සයං නික් කිෙලෙසො නික් කිෙලෙසහි, සයං බුද් ෙධො අනුබුද් ෙධහි 
පරිවාරිෙතො; පත් තපරිවාරිතං විය ෙකසරං, ෙකසරපරිවාරිතා විය කණ් ණිකා, 
අට් ඨනාගසහස් සපරිවාරිෙතො විය ඡද් දන් ෙතො නාගරාජා, 
නවුතිහංසසහස් සපරිවාරිෙතො විය ධතරට් ෙඨො හංසරාජා, ෙසනඞ් ගපරිවාරිෙතො විය 
චක් කවත් තිරාජා, ෙදවගණපරිවාරිෙතො විය සක් ෙකො ෙදවරාජා, බහ් මගණපරිවාරිෙතො 
විය හාරිෙතො මහාබහ් මා, අපරිමිතකාලසඤ් චිතපුඤ් ඤබලනිබ් බත් තාය 
අචින් ෙතය්යාය අෙනොපමාය බුද් ධලීලාය චන් ෙදො විය ගගනතලං තං මග් ගං 
පටිපන් ෙනො ෙහොති. 

Free Distribution www.aathaapi.org



අෙථවං භගවන් තං අෙනොපමාය බුද් ධලීලාය ගච් ඡන් තං භික් ඛූ ච ඔක් ඛිත් තචක් ඛූ 
සන් තින් දිෙය සන් තමානෙස උපරිනෙභ ඨිතං පුණ් ණචන් දං විය භගවන් තංෙයව 
නමස් සමාෙන දිස් වාව පරිබ් බාජෙකො අත් තෙනො පරිසං අවෙලොෙකසි. සා ෙහොති 
කාජදණ් ඩෙක ඔලම් ෙබත් වා 
ගහිෙතොලුග් ගවිලුග් ගපිට් ඨකතිදණ් ඩෙමොරපිඤ් ඡමත් තිකාපත් තපසිබ් බකකුණ් ඩිකාදිඅ
ෙනකපරික් ඛාරභාරභරිතා. ‘‘අසුකස් ස හත් ථා ෙසොභණා, අසුකස් ස පාදා’’ති 
එවමාදිනිරත් ථකවචනා මුඛරා විකිණ් ණවාචා අදස් සනීයා අපාසාදිකා. තස් ස තං 
දිස් වා විප් පටිසාෙරො උදපාදි. 

ඉදානි ෙතන භගවෙතො වණ් ෙණො වත් තබ් ෙබො භෙවය්ය. යස ්මා පෙනස 
ලාභසක් කාරහානියා ෙචව පක් ඛහානියා ච නිච් චම් පි භගවන් තං උසූයති. 
අඤ් ඤතිත් ථියානඤ් හි යාව බුද් ෙධො ෙලොෙක නුප් පජ් ජති, තාවෙදව ලාභසක් කාරා 
නිබ් බත් තන් ති, බුද් ධුප් පාදෙතො පන පට් ඨාය පරිහීනලාභසක් කාරා ෙහොන් ති, 
සූරියුග් ගමෙන ඛජ් ෙජොපනකා විය නිස් සිරීකතං ආපජ් ජන් ති. 
උපතිස ්සෙකොලිතානඤ් ච සඤ ්ජයස් ස සන් තිෙක පබ් බජිතකාෙලෙයව පරිබ් බාජකා 
මහාපරිසා අෙහසුං, ෙතසු පන පක් කන් ෙතසු සාපි ෙතසං පරිසා භින් නා. ඉති ඉෙමහි 
ද් වීහි කාරෙණහි අයං පරිබ් බාජෙකො යස් මා නිච් චම් පි භගවන් තං උසූයති, තස් මා තං 
උසූයවිසුග් ගාරං උග් ගිරන් ෙතො රතනත් තයස් ස අවණ් ණෙමව භාසතීති ෙවදිතබ් ෙබො. 

2. අථ ෙඛො භගවා අම් බලට් ඨිකායං රාජාගාරෙක එකරත් තිවාසං උපගච් ඡි සද් ධිං 
භික් ඛුසඞ් ෙඝනාති භගවා තාය බුද් ධලීලාය ගච් ඡමාෙනො අනුපුබ් ෙබන 
අම් බලට් ඨිකාද් වාරං පාපුණිත් වා සූරියං ඔෙලොෙකත් වා – ‘‘අකාෙලො දානි ගන් තුං, 
අත් ථසමීපං ගෙතො සූරිෙයො’’ති අම් බලට් ඨිකායං රාජාගාරෙක එකරත් තිවාසං 
උපගච් ඡි. 

තත් ථ අම් බලට් ඨිකාති රඤ ්ෙඤො උය්යානං. තස ්ස කිර ද් වාරසමීෙප 
තරුණඅම් බරුක් ෙඛො අත් ථි, තං ‘‘අම් බලට් ඨිකා’’ති වදන් ති. තස් ස අවිදූෙර භවත් තා 
උය්යානම් පි අම් බලට් ඨිකා ත් ෙවව සඞ් ඛ්යං ගතං. තං ඡායූදකසම් පන් නං 
පාකාරපරික් ඛිත් තං සුෙයොජිතද් වාරං මඤ් ජුසා විය සුගුත් තං. තත් ථ රඤ ්ෙඤො 
කීළනත් ථං පටිභානචිත් තවිචිත් තං අගාරං අකංසු. තං ‘‘රාජාගාරක’’න් ති වුච් චති. 

සුප් පිෙයොපි ෙඛොති සුප් පිෙයොපි තස් මිං ඨාෙන සූරියං ඔෙලොෙකත් වා – ‘‘අකාෙලො 
දානි ගන් තුං, බහූ ඛුද් දකමහල් ලකා පරිබ් බාජකා, බහුපරිස් සෙයො ච අයං මග් ෙගො 
ෙචොෙරහිපි වාළයක් ෙඛහිපි වාළමිෙගහිපි. අයං ෙඛො පන සමෙණො ෙගොතෙමො 
උය්යානං පවිට් ෙඨො, සමණස් ස ච ෙගොතමස් ස වසනට් ඨාෙන ෙදවතා ආරක් ඛං 
ගණ් හන් ති, හන් දාහම් පි ඉධ එකරත් තිවාසං උපගන් ත් වා ස් ෙවව ගමිස් සාමී’’ති 
තෙදවුය්යානං පාවිසි. තෙතො භික් ඛුසඞ් ෙඝො භගවෙතො වත් තං දස ්ෙසත් වා අත් තෙනො 
අත් තෙනො වසනට් ඨානං සල් ලක් ෙඛසි. පරිබ් බාජෙකොපි උය්යානස් ස එකපස් ෙස 
පරිබ් බාජකපරික් ඛාෙර ඔතාෙරත් වා වාසං උපගච් ඡි සද් ධිං අත් තෙනො පරිසාය. 
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පාළියමාරූළ් හවෙසෙනව පන – ‘‘සද් ධිං අත් තෙනො අන් ෙතවාසිනා බහ් මදත් ෙතන 
මාණෙවනා’’ති වුත් තං. 

එවං වාසං උපගෙතො පන ෙසො පරිබ් බාජෙකො රත් තිභාෙග දසබලං ඔෙලොෙකසි. 
තස් මිඤ් ච සමෙය සමන් තා විප් පකිණ් ණතාරකා විය පදීපා ජලන් ති, මජ් ෙඣ භගවා 
නිසින් ෙනො ෙහොති, භික් ඛුසඞ් ෙඝො ච භගවන් තං පරිවාෙරත් වා. තත් ථ එකභික් ඛුස් සපි 
හත් ථකුක් කුච් චං වා පාදකුක් කුච් චං වා උක් කාසිතසද් ෙදො වා ඛිපිතසද් ෙදො වා නත් ථි. 
සා හි පරිසා අත් තෙනො ච සික් ඛිතසික් ඛතාය සත් ථරි ච ගාරෙවනාති ද් වීහි කාරෙණහි 
නිවාෙත පදීපසිඛා විය නිච් චලා සන් නිසින් නාව අෙහොසි. පරිබ් බාජෙකො තං විභූතිං 
දිස් වා අත් තෙනො පරිසං ඔෙලොෙකසි. තත් ථ ෙකචි හත් ථං ඛිපන් ති, ෙකචි පාදං, ෙකචි 
විප් පලපන් ති, ෙකචි නිල් ලාලිතජිව් හා පග් ඝරිතෙඛළා, දන් ෙත ඛාදන් තා 
කාකච් ඡමානා ඝරුඝරුපස් සාසිෙනො සයන් ති. ෙසො රතනත් තයස් ස ගුණවණ් ෙණ 
වත් තබ් ෙබපි ඉස ්සාවෙසන පුන අවණ් ණෙමව ආරභි. බහ් මදත් ෙතො පන 
වුත් තනෙයෙනව වණ් ණං. ෙතන වුත් තං – ‘‘තතාපි සුදං සුප් පිෙයො පරිබ් බාජෙකො’’ති 
සබ් බං වත් තබ් බං. තත් ථ තතාපීති තස ්මිම් පි, අම් බලට් ඨිකායං උය්යාෙනති අත් ෙථො. 

3. සම් බහුලානන් ති බහුකානං. තත් ථ විනයපරියාෙයන තෙයො ජනා 
‘‘සම් බහුලා’’ති වුච් චන් ති. තෙතො පරං සඞ් ෙඝො. සුත් තන් තපරියාෙයන පන තෙයො 
තෙයොව තෙතො පට් ඨාය සම් බහුලා. ඉධ සුත් තන් තපරියාෙයන ‘‘සම් බහුලා’’ති 
ෙවදිතබ් බා. මණ් ඩලමාෙළති කත් ථචි ද් ෙව කණ් ණිකා ගෙහත් වා 
හංසවට් ටකච් ඡන් ෙනන කතා කූටාගාරසාලාපි ‘‘මණ් ඩලමාෙළො’’ති වුච් චති, කත් ථචි 
එකං කණ් ණිකං ගෙහත් වා ථම් භපන් තිං පරික් ඛිපිත් වා කතා උපට් ඨානසාලාපි 
‘‘මණ් ඩලමාෙළො’’ති වුච් චති. ඉධ පන නිසීදනසාලා ‘‘මණ් ඩලමාෙළො’’ති 
ෙවදිතබ් ෙබො. සන් නිසින් නානන් ති නිසජ් ජනවෙසන. සන් නිපතිතානන් ති 
සෙමොධානවෙසන. අයං සඞ් ඛියධම් ෙමොති සඞ් ඛියා වුච් චති කථා, කථාධම් ෙමොති 
අත් ෙථො. උදපාදීති උප් පන් ෙනො. කතෙමො පන ෙසොති? අච් ඡරියං ආවුෙසොති එවමාදි. 
තත් ථ අන් ධස් ස පබ් බතාෙරොහණං විය නිච් චං න ෙහොතීති අච් ඡරියං. අයං තාව 
සද් දනෙයො. අයං පන අට් ඨකථානෙයො – අච් ඡරාෙයොග් ගන් ති අච් ඡරියං. අච් ඡරං 
පහරිතුං යුත් තන් ති අත් ෙථො. අභූතපුබ් බං භූතන් ති අබ් භුතං. උභයං ෙපතං 
විම් හයස් ෙසවාධිවචනං. යාවඤ් චිදන් ති යාව ච ඉදං ෙතන සුප් පටිවිදිතතාය 
අප් පෙමය්යත් තං දස ්ෙසති. 

ෙතන භගවතා ජානතා…ෙප.… සුප් පටිවිදිතාති එත් ථායං සඞ් ෙඛපත් ෙථො. ෙයො 
ෙසො භගවා සමතිංස පාරමිෙයො පූෙරත් වා සබ් බකිෙලෙස භඤ් ජිත් වා අනුත් තරං 
සම් මාසම් ෙබොධිං අභිසම් බුද් ෙධො, ෙතන භගවතා ෙතසං ෙතසං සත් තානං 
ආසයානුසයං ජානතා, හත් ථතෙල ඨපිතං ආමලකං විය සබ් බෙඤය්යධම් මං පස් සතා. 

අපි ච පුබ් ෙබනිවාසාදීහි ජානතා, දිබ් ෙබන චක් ඛුනා පස් සතා. තීහි විජ් ජාහි ඡහි වා 
පන අභිඤ ්ඤාහි ජානතා, සබ් බත් ථ අප් පටිහෙතන සමන් තචක් ඛුනා පස් සතා. 
සබ් බධම් මජානනසමත් ථාය වා පඤ් ඤාය ජානතා, සබ් බසත් තානං 
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චක් ඛුවිසයාතීතානි තිෙරොකුට් ටාදිගතානිපි රූපානි අතිවිසුද් ෙධන මංසචක් ඛුනා 
පස් සතා. අත් තහිතසාධිකාය වා සමාධිපදට් ඨානාය පටිෙවධපඤ් ඤාය ජානතා, 
පරහිතසාධිකාය කරුණාපදට් ඨානාය ෙදසනාපඤ් ඤාය පස් සතා. 

අරීනං හතත් තා පච් චයාදීනඤ් ච අරහත් තා අරහතා. සම් මා සාමඤ් ච 
සබ් බධම් මානං බුද් ධත් තා සම් මාසම් බුද් ෙධන අන් තරායිකධම් ෙම වා ජානතා, 
නිය්යානිකධම් ෙම පස් සතා, කිෙලසාරීනං හතත් තා අරහතා. සම් මා සාමඤ් ච 
සබ් බධම් මානං බුද් ධත් තා සම් මාසම් බුද් ෙධනාති. එවං චතූෙවසාරජ් ජවෙසන 
චතූහාකාෙරහි ෙථොමිෙතන සත් තානං නානාධිමුත් තිකතා නානජ් ඣාසයතා 
සුප් පටිවිදිතා යාව ච සුට් ඨු පටිවිදිතා. 

ඉදානිස් ස සුප් පටිවිදිතභාවං දස ්ෙසතුං අයඤ් හීතිආදිමාහ. ඉදං වුත් තං ෙහොති යා ච 
අයං භගවතා ‘‘ධාතුෙසො, භික් ඛෙව, සත් තා සංසන් දන් ති සෙමන් ති, හීනාධිමුත් තිකා 
හීනාධිමුත් තිෙකහි සද් ධිං සංසන් දන් ති සෙමන් ති, කල්යාණාධිමුත් තිකා 
කල්යාණාධිමුත් තිෙකහි සද් ධිං සංසන් දන් ති සෙමන් ති. අතීතම් පි ෙඛො, භික් ඛෙව, 
අද් ධානං ධාතුෙසොව සත් තා සංසන් දිංසු සමිංසු, හීනාධිමුත් තිකා 
හීනාධිමුත් තිෙකහි…ෙප.… කල්යාණාධිමුත් තිකා කල්යාණාධිමුත් තිෙකහි සද් ධිං 
සංසන් දිංසු සමිංසු, අනාගතම් පි ෙඛො, භික් ඛෙව, අද් ධානං…ෙප.… සංසන් දිස් සන් ති 
සෙමස් සන් ති, එතරහිපි ෙඛො, භික් ඛෙව, පච් චුප් පන් නං අද් ධානං ධාතුෙසොව සත් තා 
සංසන් දන් ති සෙමන් ති, හීනාධිමුත් තිකා හීනාධිමුත් තිෙකහි…ෙප.… 
කල්යාණාධිමුත් තිකා කල්යාණාධිමුත් තිෙකහි සද් ධිං සංසන් දන් ති සෙමන් තී’’ති එවං 
සත් තානං නානාධිමුත් තිකතා, නානජ් ඣාසයතා, නානාදිට් ඨිකතා, නානාඛන් තිතා, 
නානාරුචිතා, නාළියා මිනන් ෙතන විය තුලාය තුලයන් ෙතන විය ච 
නානාධිමුත් තිකතාඤාෙණන සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාෙණන විදිතා, සා යාව සුප් පටිවිදිතා. 
ද් ෙවපි නාම සත් තා එකජ් ඣාසයා දුල් ලභා ෙලොකස් මිං. එකස් මිං ගන් තුකාෙම එෙකො 
ඨාතුකාෙමො ෙහොති, එකස් මිං පිවිතුකාෙම එෙකො භුඤ් ජිතුකාෙමො. ඉෙමසු චාපි ද් වීසු 
ආචරියන් ෙතවාසීසු අයඤ් හි ‘‘සුප් පිෙයො පරිබ් බාජෙකො…ෙප.… භගවන් තං 
පිට් ඨිෙතො පිට් ඨිෙතො අනුබන් ධා ෙහොන් ති භික් ඛුසඞ් ඝඤ් චා’’ති. තත් ථ ඉතිහෙමති 
ඉතිහ ඉෙම, එවං ඉෙමති අත් ෙථො. ෙසසං වුත් තනයෙමව. 

4. අථ ෙඛො භගවා ෙතසං භික් ඛූනං ඉමං සඞ් ඛියධම් මං විදිත් වාති එත් ථ විදිත් වාති 
සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාෙණන ජානිත් වා. භගවා හි කත් ථචි මංසචක් ඛුනා දිස් වා ජානාති – 
‘‘අද් දසා ෙඛො භගවා මහන් තං දාරුක් ඛන් ධං ගඞ් ගාය නදියා ෙසොෙතන 
වුය් හමාන’’න් තිආදීසු (සං. නි. 4.241) විය. කත් ථචි දිබ් බචක් ඛුනා දිස් වා ජානාති – 
‘‘අද් දසා ෙඛො භගවා දිබ් ෙබන චක් ඛුනා විසුද් ෙධන අතික් කන් තමානුසෙකන තා 
ෙදවතාෙයො සහස් සස් ෙසව පාටලිගාෙම වත් ථූනි පරිගණ් හන් තිෙයො’’තිආදීසු (දී. නි. 
2.152) විය. කත් ථචි පකතිෙසොෙතන සුත් වා ජානාති – ‘‘අස් ෙසොසි ෙඛො භගවා 
ආයස් මෙතො ආනන් දස් ස සුභද් ෙදන පරිබ් බාජෙකන සද් ධිං ඉමං 
කථාසල් ලාප’’න් තිආදීසු (දී. නි. 2.213) විය. කත් ථචි දිබ් බෙසොෙතන සුත් වා ජානාති 
– ‘‘අස් ෙසොසි ෙඛො භගවා දිබ් බාය ෙසොතධාතුයා විසුද් ධාය අතික් කන් තමානුසිකාය 
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සන් ධානස් ස ගහපතිස් ස නිෙගොෙධන පරිබ් බාජෙකන සද් ධිං ඉමං 
කථාසල් ලාප’’න් තිආදීසු (දී. නි. 3.54) විය. ඉධ පන සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාෙණන සුත් වා 
අඤ් ඤාසි. කිං කෙරොන් ෙතො අඤ් ඤාසි? පච් ඡිමයාමකිච් චං, කිච් චඤ් ච නාෙමතං 
සාත් ථකං, නිරත් ථකන් ති දුවිධං ෙහොති. තත් ථ නිරත් ථකකිච් චං භගවතා 
ෙබොධිපල් ලඞ් ෙකෙයව අරහත් තමග් ෙගන සමුග් ඝාතං කතං. සාත් ථකංෙයව පන 
භගවෙතො කිච් චං ෙහොති. තං පඤ් චවිධං – පුෙරභත් තකිච් චං, පච් ඡාභත් තකිච් චං, 
පුරිමයාමකිච් චං, මජ් ඣිමයාමකිච් චං, පච් ඡිමයාමකිච් චන් ති. 

තතිදං පුෙරභත් තකිච් චං – 

භගවා හි පාෙතොව උට් ඨාය උපට් ඨාකානුග් ගහත් ථං සරීරඵාසුකත් ථඤ් ච 
මුඛෙධොවනාදිසරීරපරිකම් මං කත් වා යාව භික් ඛාචාරෙවලා තාව විවිත් තාසෙන 
වීතිනාෙමත් වා, භික් ඛාචාරෙවලායං නිවාෙසත් වා කායබන් ධනං බන් ධිත් වා චීවරං 
පාරුපිත් වා පත් තමාදාය කදාචි එකෙකො, කදාචි භික් ඛුසඞ් ඝපරිවුෙතො, ගාමං වා 
නිගමං වා පිණ් ඩාය පවිසති; කදාචි පකතියා, කදාචි අෙනෙකහි පාටිහාරිෙයහි 
වත් තමාෙනහි. ෙසය්යථිදං, පිණ් ඩාය පවිසෙතො ෙලොකනාථස් ස පුරෙතො පුරෙතො 
ගන් ත් වා මුදුගතවාතා පථවිං ෙසොෙධන් ති, වලාහකා උදකඵුසිතානි මුඤ් චන් තා 
මග් ෙග ෙරණුං වූපසෙමත් වා උපරි විතානං හුත් වා තිට් ඨන් ති, අපෙර වාතා පුප් ඵානි 
උපසංහරිත් වා මග් ෙග ඔකිරන් ති, උන් නතා භූමිප් පෙදසා ඔනමන් ති, ඔනතා 
උන් නමන් ති, පාදනික් ෙඛපසමෙය සමාව භූමි ෙහොති, සුඛසම් ඵස් සානි පදුමපුප් ඵානි 
වා පාෙද සම් පටිච් ඡන් ති. ඉන් දඛීලස් ස අන් ෙතො ඨපිතමත් ෙත දක් ඛිණපාෙද සරීරෙතො 
ඡබ් බණ් ණරස් මිෙයො නික් ඛමිත් වා සුවණ් ණරසපිඤ් ජරානි විය චිතපටපරික් ඛිත් තානි 
විය ච පාසාදකූටාගාරාදීනි අලඞ් කෙරොන් තිෙයො ඉෙතො චිෙතො ච ධාවන් ති, 
හත් ථිඅස් සවිහඞ් ගාදෙයො සකසකට් ඨාෙනසු ඨිතාෙයව මධුෙරනාකාෙරන සද් දං 
කෙරොන් ති, තථා ෙභරිවීණාදීනි තූරියානි මනුස් සානඤ් ච කායූපගානි ආභරණානි. 
ෙතන සඤ් ඤාෙණන මනුස් සා ජානන් ති – ‘‘අජ් ජ භගවා ඉධ පිණ් ඩාය පවිට් ෙඨො’’ති. 
ෙත සුනිවත් ථා සුපාරුතා ගන් ධපුප් ඵාදීනි ආදාය ඝරා නික් ඛමිත් වා අන් තරවීථිං 
පටිපජ් ජිත් වා භගවන් තං ගන් ධපුප් ඵාදීහි සක් කච් චං පූෙජත් වා වන් දිත් වා – 
‘‘අම් හාකං, භන් ෙත, දස භික් ඛූ, අම් හාකං වීසති, පඤ් ඤාසං…ෙප.… සතං ෙදථා’’ති 
යාචිත් වා භගවෙතොපි පත් තං ගෙහත් වා ආසනං පඤ් ඤෙපත් වා සක් කච් චං 
පිණ් ඩපාෙතන පටිමාෙනන් ති. භගවා කතභත් තකිච් ෙචො ෙතසං සත් තානං 
චිත් තසන් තානානි ඔෙලොෙකත් වා තථා ධම් මං ෙදෙසති, යථා ෙකචි සරණගමෙනසු 
පතිට් ඨහන් ති, ෙකචි පඤ ්චසු සීෙලසු, ෙකචි ෙසොතාපත් තිසකදාගාමිඅනාගාමිඵලානං 
අඤ් ඤතරස් මිං; ෙකචි පබ් බජිත් වා අග් ගඵෙල අරහත් ෙතති. එවං මහාජනං 
අනුග් ගෙහත් වා උට් ඨායාසනා විහාරං ගච් ඡති. තත් ථ ගන් ත් වා මණ් ඩලමාෙළ 
පඤ් ඤත් තවරබුද් ධාසෙන නිසීදති, භික් ඛූනං භත් තකිච් චපරිෙයොසානං 
ආගමයමාෙනො. තෙතො භික් ඛූනං භත් තකිච් චපරිෙයොසාෙන උපට් ඨාෙකො භගවෙතො 
නිෙවෙදති. අථ භගවා ගන් ධකුටිං පවිසති. ඉදං තාව පුෙරභත් තකිච් චං. 
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අථ භගවා එවං කතපුෙරභත් තකිච් ෙචො ගන් ධකුටියා උපට් ඨාෙන නිසීදිත් වා 
පාෙද පක් ඛාෙලත් වා පාදපීෙඨ ඨත් වා භික් ඛුසඞ් ඝං ඔවදති – ‘‘භික් ඛෙව, අප් පමාෙදන 
සම් පාෙදථ, දුල් ලෙභො බුද් ධුප් පාෙදො ෙලොකස් මිං, දුල් ලෙභො මනුස් සත් තපටිලාෙභො, 
දුල් ලභා සම් පත් ති, දුල් ලභා පබ් බජ් ජා, දුල් ලභං සද් ධම් මස් සවන’’න් ති. තත් ථ ෙකචි 
භගවන් තං කම් මට් ඨානං පුච් ඡන් ති. භගවාපි ෙතසං චරියානුරූපං කම් මට් ඨානං ෙදති. 
තෙතො සබ් ෙබපි භගවන් තං වන් දිත් වා අත් තෙනො අත් තෙනො 
රත් තිට් ඨානදිවාට් ඨානානි ගච් ඡන් ති. ෙකචි අරඤ ්ඤං, ෙකචි රුක් ඛමූලං, ෙකචි 
පබ් බතාදීනං අඤ ්ඤතරං, ෙකචි චාතුමහාරාජිකභවනං…ෙප.… ෙකචි 
වසවත් තිභවනන් ති. තෙතො භගවා ගන් ධකුටිං පවිසිත් වා සෙච ආකඞ් ඛති, 
දක් ඛිෙණන පස් ෙසන සෙතො සම් පජාෙනො මුහුත් තං සීහෙසය්යං කප් ෙපති. අථ 
සමස් සාසිතකාෙයො වුට් ඨහිත් වා දුතියභාෙග ෙලොකං ෙවොෙලොෙකති. තතියභාෙග යං 
ගාමං වා නිගමං වා උපනිස් සාය විහරති තත් ථ මහාජෙනො පුෙරභත් තං දානං දත් වා 
පච් ඡාභත් තං සුනිවත් ෙථො සුපාරුෙතො ගන් ධපුප් ඵාදීනි ආදාය විහාෙර සන් නිපතති. 
තෙතො භගවා සම් පත් තපරිසාය අනුරූෙපන පාටිහාරිෙයන ගන් ත් වා ධම් මසභායං 
පඤ් ඤත් තවරබුද් ධාසෙන නිසජ් ජ ධම් මං ෙදෙසති කාලයුත් තං සමයයුත් තං, අථ 
කාලං විදිත් වා පරිසං උෙය්යොෙජති, මනුස් සා භගවන් තං වන් දිත් වා පක් කමන් ති. ඉදං 
පච් ඡාභත් තකිච් චං. 

ෙසො එවං නිට් ඨිතපච් ඡාභත් තකිච් ෙචො සෙච ගත් තානි ඔසිඤ් චිතුකාෙමො ෙහොති, 
බුද් ධාසනා වුට් ඨාය න් හානෙකොට් ඨකං පවිසිත් වා උපට් ඨාෙකන පටියාදිතඋදෙකන 
ගත් තානි උතුං ගණ් හාෙපති. උපට් ඨාෙකොපි බුද් ධාසනං ආෙනත් වා 
ගන් ධකුටිපරිෙවෙණ පඤ් ඤෙපති. භගවා සුරත් තදුපට් ටං නිවාෙසත් වා කායබන් ධනං 
බන් ධිත් වා උත් තරාසඞ් ගං එකංසං කරිත් වා තත් ථ ගන් ත් වා නිසීදති එකෙකොව 
මුහුත් තං පටිසල් ලීෙනො, අථ භික් ඛූ තෙතො තෙතො ආගම් ම භගවෙතො උපට් ඨානං 
ආගච් ඡන් ති. තත් ථ එකච් ෙච පඤ් හං පුච් ඡන් ති, එකච් ෙච කම් මට් ඨානං, එකච් ෙච 
ධම් මස් සවනං යාචන් ති. භගවා ෙතසං අධිප් පායං සම් පාෙදන් ෙතො පුරිමයාමං 
වීතිනාෙමති. ඉදං පුරිමයාමකිච් චං. 

පුරිමයාමකිච් චපරිෙයොසාෙන පන භික් ඛූසු භගවන් තං වන් දිත් වා පක් කන් ෙතසු 
සකලදසසහස් සිෙලොකධාතුෙදවතාෙයො ඔකාසං ලභමානා භගවන් තං උපසඞ් කමිත් වා 
පඤ් හං පුච් ඡන් ති, යථාභිසඞ් ඛතං අන් තමෙසො චතුරක් ඛරම් පි. භගවා තාසං ෙදවතානං 
පඤ් හං විස ්සජ් ෙජන් ෙතො මජ් ඣිමයාමං වීතිනාෙමති. ඉදං මජ් ඣිමයාමකිච් චං. 

පච් ඡිමයාමං පන තෙයො ෙකොට් ඨාෙස කත් වා පුෙරභත් තෙතො පට් ඨාය නිසජ් ජාය 
පීළිතස් ස සරීරස් ස කිලාසුභාවෙමොචනත් ථං එකං ෙකොට් ඨාසං චඞ් කෙමන 
වීතිනාෙමති. දුතියෙකොට් ඨාෙස ගන් ධකුටිං පවිසිත් වා දක් ඛිෙණන පස් ෙසන සෙතො 
සම් පජාෙනො සීහෙසය්යං කප් ෙපති. තතියෙකොට් ඨාෙස පච් චුට් ඨාය නිසීදිත් වා 
පුරිමබුද් ධානං සන් තිෙක දානසීලාදිවෙසන කතාධිකාරපුග් ගලදස් සනත් ථං 
බුද් ධචක් ඛුනා ෙලොකං ෙවොෙලොෙකති. ඉදං පච් ඡිමයාමකිච් චං. 
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තස් මිං පන දිවෙස භගවා පුෙරභත් තකිච් චං රාජගෙහ පරිෙයොසාෙපත් වා 
පච් ඡාභත් ෙත මග් ගං ආගෙතො, පුරිමයාෙම භික් ඛූනං කම් මට් ඨානං කෙථත් වා, 
මජ් ඣිමයාෙම ෙදවතානං පඤ් හං විස ්සජ් ෙජත් වා, පච් ඡිමයාෙම චඞ් කමං ආරුය් හ 
චඞ් කමමාෙනො පඤ් චන් නං භික් ඛුසතානං ඉමං සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං ආරබ් භ 
පවත් තං කථං සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාෙණෙනව සුත් වා අඤ ්ඤාසීති. ෙතන වුත් තං – 
‘‘පච් ඡිමයාමකිච් චං කෙරොන් ෙතො අඤ ්ඤාසී’’ති. 

ඤත් වා ච පනස් ස එතදෙහොසි – ‘‘ඉෙම භික් ඛූ මය් හං සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං 
ආරබ් භ ගුණං කෙථන් ති, එෙතසඤ් ච සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණකිච් චං න පාකටං, 
මය් හෙමව පාකටං. මයි පන ගෙත එෙත අත් තෙනො කථං නිරන් තරං 
ආෙරොෙචස් සන් ති, තෙතො ෙනසං අහං තං අට් ඨුප් පත් තිං කත් වා තිවිධං සීලං 
විභජන් ෙතො, ද් වාසට් ඨියා ඨාෙනසු අප් පටිවත් තියං සීහනාදං නදන් ෙතො, පච් චයාකාරං 
සෙමොධාෙනත් වා බුද් ධගුෙණ පාකෙට කත් වා, සිෙනරුං උක් ඛිෙපන් ෙතො විය 
සුවණ් ණකූෙටන නභං පහරන් ෙතො විය ච දසසහස් සිෙලොකධාතුකම් පනං 
බහ් මජාලසුත් තන් තං අරහත් තනිකූෙටන නිට් ඨාෙපන් ෙතො ෙදෙසස් සාමි, සා ෙම 
ෙදසනා පරිනිබ් බුතස් සාපි පඤ් චවස් සසහස් සානි සත් තානං අමතමහානිබ් බානං 
සම් පාපිකා භවිස ්සතී’’ති. එවං චින් ෙතත් වා ෙයන මණ් ඩලමාෙළො ෙතනුපසඞ් කමීති. 
ෙයනාති ෙයන දිසාභාෙගන, ෙසො උපසඞ් කමිතබ් ෙබො. භුම් මත් ෙථ වා එතං 
කරණවචනං, යස් මිං පෙදෙස ෙසො මණ් ඩලමාෙළො, තත් ථ ගෙතොති අයෙමත් ථ 
අත් ෙථො. 

පඤ් ඤත් ෙත ආසෙන නිසීදීති බුද් ධකාෙල කිර යත් ථ යත් ථ එෙකොපි භික් ඛු 
විහරති සබ් බත් ථ බුද් ධාසනං පඤ් ඤත් තෙමව ෙහොති. කස් මා? භගවා කිර අත් තෙනො 
සන් තිෙක කම් මට් ඨානං ගෙහත් වා ඵාසුකට් ඨාෙන විහරන් ෙත මනසි කෙරොති – 
‘‘අසුෙකො මය් හං සන් තිෙක කම් මට් ඨානං ගෙහත් වා ගෙතො, සක් ඛිස් සති නු ෙඛො 
විෙසසං නිබ් බත් ෙතතුං ෙනො වා’’ති. අථ නං පස ්සති කම් මට් ඨානං විස ්සජ් ෙජත් වා 
අකුසලවිතක් කං විතක් කයමානං, තෙතො ‘‘කථඤ් හි නාම මාදිසස් ස සත් ථු සන් තිෙක 
කම් මට් ඨානං ගෙහත් වා විහරන් තං ඉමං කුලපුත් තං අකුසලවිතක් කා අභිභවිත් වා 
අනමතග් ෙග වට් ටදුක් ෙඛ සංසාෙරස් සන් තී’’ති තස් ස අනුග් ගහත් ථං තත් ෙථව 
අත් තානං දස් ෙසත් වා තං කුලපුත් තං ඔවදිත් වා ආකාසං උප් පතිත් වා පුන අත් තෙනො 
වසනට් ඨානෙමව ගච් ඡති. අෙථවං ඔවදියමානා ෙත භික් ඛූ චින් තයිංසු – ‘‘සත් ථා 
අම් හාකං මනං ජානිත් වා ආගන් ත් වා අම් හාකං සමීෙප ඨිතංෙයව අත් තානං 
දස් ෙසති’’. තස් මිං ඛෙණ – ‘‘භන් ෙත, ඉධ නිසීදථ, ඉධ නිසීදථා’’ති 
ආසනපරිෙයසනං නාම භාෙරොති. ෙත ආසනං පඤ් ඤෙපත් වාව විහරන් ති. යස ්ස පීඨං 
අත් ථි, ෙසො තං පඤ ්ඤෙපති. යස් ස නත් ථි, ෙසො මඤ් චං වා ඵලකං වා කට් ඨං වා 
පාසාණං වා වාලුකපුඤ් ජං වා පඤ් ඤෙපති. තං අලභමානා පුරාණපණ් ණානිපි 
සඞ් කඩ් ඪිත් වා තත් ථ පංසුකූලං පත් ථරිත් වා ඨෙපන් ති. ඉධ පන රඤ් ෙඤො 
නිසීදනාසනෙමව අත් ථි, තං පප් ෙඵොෙටත් වා පඤ ්ඤෙපත් වා පරිවාෙරත් වා ෙත භික් ඛූ 
භගවෙතො අධිමුත් තිකඤාණමාරබ් භ ගුණං ෙථොමයමානා නිසීදිංසු. තං සන් ධාය 
වුත් තං – ‘‘පඤ් ඤත් ෙත ආසෙන නිසීදී’’ති. 
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එවං නිසින් ෙනො පන ජානන් ෙතොෙයව කථාසමුට් ඨාපනත් ථං භික් ඛූ පුච් ඡි. ෙත 
චස් ස සබ් බං කථයිංසු. ෙතන වුත් තං – ‘‘නිසජ් ජ ෙඛො භගවා’’තිආදි. තත් ථ කාය 
නුත් ථාති කතමාය නු කථාය සන් නිසින් නා භවථාති අත් ෙථො. කාය ෙනත් ථාතිපි පාළි, 
තස් සා කතමාය නු එත් ථාති අත් ෙථො කාය ෙනොත් ථාතිපි පාළි. තස් සාපි පුරිෙමොෙයව 
අත් ෙථො. 

අන් තරාකථාති, කම් මට් ඨානමනසිකාරඋද් ෙදසපරිපුච් ඡාදීනං අන් තරා අඤ් ඤා 
එකා කථා. විප් පකතාති, මම ආගමනපච් චයා අපරිනිට් ඨිතා සිඛං අප් පත් තා. ෙතන 
කිං දස ්ෙසති? ‘‘නාහං තුම් හාකං කථාභඞ් ගත් ථං ආගෙතො, අහං පන සබ් බඤ් ඤුතාය 
තුම් හාකං කථං නිට් ඨාෙපත් වා මත් ථකප් පත් තං කත් වා දස ්සාමීති ආගෙතො’’ති 
නිසජ් ෙජව සබ් බඤ් ඤුපවාරණං පවාෙරති. අයං ෙඛො ෙනො, භන් ෙත, අන් තරාකථා 
විප් පකතා, අථ භගවා අනුප් පත් ෙතොති එත් ථාපි අයමධිප් පාෙයො. අයං භන් ෙත 
අම් හාකං භගවෙතො සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං ආරබ් භ ගුණකථා විප් පකතා, න 
රාජකථාදිකා තිරච් ඡානකථා, අථ භගවා අනුප් පත් ෙතො; තං ෙනො ඉදානි 
නිට් ඨාෙපත් වා ෙදෙසථාති. 

එත් තාවතා ච යං ආයස් මතා ආනන් ෙදන 
කමලකුවලයුජ් ජලවිමලසාධුරසසලිලාය ෙපොක් ඛරණියා සුඛාවතරණත් ථං 
නිම් මලසිලාතලරචනවිලාසෙසොභිතරතනෙසොපානං, 
විප් පකිණ් ණමුත් තාතලසදිසවාලුකාකිණ් ණපණ් ඩරභූමිභාගං තිත් ථං විය 
සුවිභත් තභිත් තිවිචිතෙවදිකාපරික් ඛිත් තස් ස නක් ඛත් තපථං ඵුසිතුකාමතාය විය, 
විජම් භිතසමුස් සයස් ස පාසාදවරස් ස සුඛාෙරොහණත් ථං 
දන් තමයසණ් හමුදුඵලකකඤ් චනලතාවිනද් ධමණිගණප් පභාසමුදයුජ් ජලෙසොභං 
ෙසොපානං විය, 
සුවණ් ණවලයනූපුරාදිසඞ් ඝට් ටනසද් දසම් මිස් සිතකථිතහසිතමධුරස් සරෙගහජනවිචරි
තස් ස උළාරිස් සරිවිභවෙසොභිතස් ස මහාඝරස් ස සුඛප් පෙවසනත් ථං 
සුවණ් ණරජතමණිමුත් තපවාළාදිජුතිවිස් සරවිජ් ෙජොතිතසුප් පතිට් ඨිතවිසාලද් වාරබාහං 
මහාද් වාරං විය ච අත් ථබ්යඤ් ජනසම් පන් නස් ස බුද් ධගුණානුභාවසංසූචකස් ස ඉමස ්ස 
සුත් තස් ස සුඛාවගහණත් ථං කාලෙදසෙදසකවත් ථුපරිසාපෙදසපටිමණ් ඩිතං නිදානං 
භාසිතං, තස් සත් ථවණ් ණනා සමත් තාති. 

5. ඉදානි – ‘‘මමං වා, භික් ඛෙව, පෙර අවණ් ණං භාෙසය ’’න් තිආදිනා නෙයන 
භගවතා නික් ඛිත් තස් ස සුත් තස් ස වණ් ණනාය ඔකාෙසො අනුප් පත් ෙතො. සා පෙනසා 
සුත් තවණ් ණනා. යස ්මා සුත් තනික් ෙඛපං විචාෙරත් වා වුච් චමානා පාකටා ෙහොති, 
තස් මා සුත් තනික් ෙඛපං තාව විචාරයිස් සාම. චත් තාෙරො හි සුත් තනික් ෙඛපා – 
අත් තජ් ඣාසෙයො, පරජ් ඣාසෙයො, පුච් ඡාවසිෙකො, අට් ඨුප් පත් තිෙකොති. 

තත් ථ යානි සුත් තානි භගවා පෙරහි අනජ් ඣිට් ෙඨො ෙකවලං අත් තෙනො 
අජ් ඣාසෙයෙනව කෙථසි; ෙසය්යථිදං, ආකඞ් ෙඛය්යසුත් තං, වත් ථසුත් තං, 
මහාසතිපට් ඨානං, මහාසළායතනවිභඞ් ගසුත් තං, අරියවංසසුත් තං, 
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සම් මප් පධානසුත් තන් තහාරෙකො, 
ඉද් ධිපාදඉන් දියබලෙබොජ් ඣඞ් ගමග් ගඞ් ගසුත් තන් තහාරෙකොති එවමාදීනි; ෙතසං 
අත් තජ් ඣාසෙයො නික් ෙඛෙපො. 

යානි පන ‘‘පරිපක් කා ෙඛො රාහුලස් ස විමුත් තිපරිපාචනියා ධම් මා; යංනූනාහං 
රාහුලං උත් තරිං ආසවානං ඛෙය විෙනය්ය’’න් ති; (සං. නි. 4.121) එවං පෙරසං 
අජ් ඣාසයං ඛන් තිං මනං අභිනීහාරං බුජ් ඣනභාවඤ් ච අෙවක් ඛිත් වා 
පරජ් ඣාසයවෙසන කථිතානි; ෙසය්යථිදං, චූළරාහුෙලොවාදසුත් තං, 
මහාරාහුෙලොවාදසුත් තං, ධම් මචක් කප් පවත් තනං, ධාතුවිභඞ් ගසුත් තන් ති එවමාදීනි; 
ෙතසං පරජ් ඣාසෙයො නික් ෙඛෙපො. 

භගවන් තං පන උපසඞ් කමිත් වා චතස් ෙසො පරිසා, චත් තාෙරො වණ් ණා, නාගා, 
සුපණ් ණා, ගන් ධබ් බා, අසුරා, යක් ඛා, මහාරාජාෙනො, තාවතිංසාදෙයො ෙදවා, 
මහාබහ් මාති එවමාදෙයො – ‘‘ෙබොජ් ඣඞ් ගා ෙබොජ් ඣඞ් ගා’’ති, භන් ෙත, වුච් චන් ති. 
‘‘නීවරණා නීවරණා’’ති, භන් ෙත, වුච් චන් ති; ‘‘ඉෙම නු ෙඛො, භන් ෙත, 
පඤ් චුපාදානක් ඛන් ධා’’. ‘‘කිං සූධ විත් තං පුරිසස් ස ෙසට් ඨ’’න් තිආදිනා නෙයන 
පඤ් හං පුච් ඡන් ති. එවං පුට් ෙඨන භගවතා යානි කථිතානි ෙබොජ් ඣඞ් ගසංයුත් තාදීනි, 
යානි වා පනඤ් ඤානිපි ෙදවතාසංයුත් ත-මාරසංයුත් ත-බහ් මසංයුත් ත-සක් කපඤ් හ-
චූළෙවදල් ල-මහාෙවදල් ල-සාමඤ් ඤඵල-ආළවක-සූචිෙලොම-ඛරෙලොමසුත් තාදීනි; 
ෙතසං පුච් ඡාවසිෙකො නික් ෙඛෙපො. 

යානි පන තානි උප් පන් නං කාරණං පටිච් ච කථිතානි, ෙසය්යථිදං – ධම් මදායාදං, 
චූළසීහනාදං, චන් දූපමං, පුත් තමංසූපමං, දාරුක් ඛන් ධූපමං, අග් ගික් ඛන් ධූපමං, 
ෙඵණපිණ් ඩූපමං, පාරිච් ඡත් තකූපමන් ති එවමාදීනි; ෙතසං අට් ඨුප් පත් තිෙකො 
නික් ෙඛෙපො. 

එවෙමෙතසු චතූසු නික් ෙඛෙපසු ඉමස ්ස සුත් තස ්ස අට් ඨුප් පත් තිෙකො 
නික් ෙඛෙපො. අට් ඨුප් පත් තියා හි ඉදං භගවතා නික් ඛිත් තං. කතරාය අට් ඨුප් පත් තියා? 
වණ් ණාවණ් ෙණ. ආචරිෙයො රතනත් තයස් ස අවණ් ණං අභාසි, අන් ෙතවාසී වණ් ණං. 
ඉති ඉමං වණ් ණාවණ් ණං අට් ඨුප් පත් තිං කත් වා ෙදසනාකුසෙලො භගවා – ‘‘මමං වා, 
භික් ඛෙව, පෙර අවණ් ණං භාෙසය ’’න් ති ෙදසනං ආරභි. තත් ථ මමන් ති, 
සාමිවචනං, මමාති අත් ෙථො. වාසද් ෙදො විකප් පනත් ෙථො. පෙරති, පටිවිරුද් ධා සත් තා. 
තතාති ෙය අවණ් ණං වදන් ති ෙතසු. 

න ආඝාෙතොතිආදීහි කිඤ් චාපි ෙතසං භික් ඛූනං ආඝාෙතොෙයව නත් ථි, අථ ෙඛො 
ආයතිං කුලපුත් තානං ඊදිෙසසුපි ඨාෙනසු අකුසලුප් පත් තිං පටිෙසෙධන් ෙතො 
ධම් මෙනත් තිං ඨෙපති. තත් ථ ආහනති චිත් තන් ති ‘ආඝාෙතො’; ෙකොපස් ෙසතං 
අධිවචනං. අප් පතීතා ෙහොන් ති ෙතන අතුට් ඨා අෙසොමනස් සිකාති අප් පච් චෙයො; 
ෙදොමනස් සස් ෙසතං අධිවචනං. ෙනව අත් තෙනො න පෙරසං හිතං අභිරාධයතීති 
අනභිරද් ධි; ෙකොපස් ෙසතං අධිවචනං. එවෙමත් ථ ද් වීහි පෙදහි සඞ් ඛාරක් ඛන් ෙධො, 
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එෙකන ෙවදනාක් ඛන් ෙධොති ද් ෙව ඛන් ධා වුත් තා. ෙතසං වෙසන ෙසසානම් පි 
සම් පයුත් තධම් මානං කාරණං පටික් ඛිත් තෙමව. 

එවං පඨෙමන නෙයන මෙනොපෙදොසං නිවාෙරත් වා, දුතිෙයන නෙයන තත් ථ 
ආදීනවං දස් ෙසන් ෙතො ආහ – ‘‘තත ෙච තුම් ෙහ අස් සථ කුපිතා වා අනත් තමනා වා, 
තුම් හං ෙයවස් ස ෙතන අන් තරාෙයො’’ති. තත් ථ ‘තත ෙච තුම් ෙහ අස ්සථා’ති ෙතසු 
අවණ් ණභාසෙකසු, තස් මිං වා අවණ් ෙණ තුම් ෙහ භෙවය්යාථ ෙච; යදි භෙවය්යාථාති 
අත් ෙථො. ‘කුපිතා’ ෙකොෙපන, අනත් තමනා ෙදොමනස් ෙසන. ‘තුම් හං ෙයවස් ස ෙතන 
අන් තරාෙයො’ති තුම් හාකංෙයව ෙතන ෙකොෙපන, තාය ච අනත් තමනතාය 
පඨමජ් ඣානාදීනං අන් තරාෙයො භෙවය්ය. 

එවං දුතිෙයන නෙයන ආදීනවං දස ්ෙසත් වා, තතිෙයන නෙයන 
වචනත් ථසල් ලක් ඛණමත් ෙතපි අසමත් ථතං දස ්ෙසන් ෙතො – ‘‘අපි නු තුම් ෙහ 
පෙරස’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ පෙරසන් ති ෙයසං ෙකසං චි. කුපිෙතො හි ෙනව 
බුද් ධපච් ෙචකබුද් ධඅරියසාවකානං, න මාතාපිතූනං, න පච් චත් ථිකානං 
සුභාසිතදුබ් භාසිතස් ස අත් ථං ආජානාති. යථාහ – 

‘‘කුද් ෙධො අත් ථං න ජානාති, කුද් ෙධො ධම් මං න පස ්සති; 
අන් ධං තමං තදා ෙහොති, යං ෙකොෙධො සහෙත නරං. 

අනත් ථජනෙනො ෙකොෙධො, ෙකොෙධො චිත් තප් පෙකොපෙනො; 
භයමන් තරෙතො ජාතං, තං ජෙනො නාවබුජ් ඣතී’’ති. (අ. නි. 7.64); 

එවං සබ් බථාපි අවණ් ෙණ මෙනොපෙදොසං නිෙසෙධත් වා ඉදානි 
පටිපජ් ජිතබ් බාකාරං දස් ෙසන් ෙතො – ‘‘තත තුම් ෙහහි අභූතං අභූතෙතො’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ තත තුම් ෙහහීති, තස් මිං අවණ් ෙණ තුම් ෙහහි. අභූතං අභූතෙතො 
නිබ් ෙබෙඨතබ් බන් ති යං අභූතං, තං අභූතභාෙවෙනව අපෙනතබ් බං. කථං? ඉතිෙපතං 
අභූතන් තිආදිනා නෙයන. තතායං ෙයොජනා – ‘‘තුම් හාකං සත් ථා න සබ් බඤ් ඤූ, 
ධම් ෙමො දුරක් ඛාෙතො, සඞ් ෙඝො දුප් පටිපන් ෙනො’’තිආදීනි සුත් වා න තුණ් හී භවිතබ් බං. 
එවං පන වත් තබ් බං – ‘‘ඉති ෙපතං අභූතං, යං තුම් ෙහහි වුත් තං, තං ඉමිනාපි 
කාරෙණන අභූතං, ඉමිනාපි කාරෙණන අතච් ඡං, ‘නත් ථි ෙචතං අම් ෙහසු’, ‘න ච 
පෙනතං අම් ෙහසු සංවිජ් ජති’, සබ් බඤ් ඤූෙයව අම් හාකං සත් ථා, ස් වාක් ඛාෙතො 
ධම් ෙමො, සුප් පටිපන් ෙනො සඞ් ෙඝො, තත ඉදඤ් චිදඤ් ච කාරණ’’න් ති. එත් ථ ච දුතියං 
පදං පඨමස් ස, චතුත් ථඤ් ච තතියස් ස ෙවවචනන් ති ෙවදිතබ් බං. ඉදඤ් ච 
අවණ් ෙණෙයව නිබ් ෙබඨනං කාතබ් බං, න සබ් බත් ථ. යදි හි ‘‘ත් වං දුස් සීෙලො, 
තවාචරිෙයො දුස් සීෙලො, ඉදඤ් චිදඤ් ච තයා කතං, තවාචරිෙයන කත’’න් ති වුත් ෙත 
තුණ් හීභූෙතො අධිවාෙසති, ආසඞ් කනීෙයො ෙහොති. තස ්මා මෙනොපෙදොසං අකත් වා 
අවණ් ෙණො නිබ් ෙබෙඨතබ් ෙබො. ‘‘ඔට් ෙඨොසි, ෙගොෙණොසී’’තිආදිනා පන නෙයන 
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දසහි අක් ෙකොසවත් ථූහි අක් ෙකොසන් තං පුග් ගලං අජ් ඣුෙපක් ඛිත් වා 
අධිවාසනඛන් තිෙයව තත් ථ කාතබ් බා. 

6. එවං අවණ් ණභූමියං තාදිලක් ඛණං දස ්ෙසත් වා ඉදානි වණ් ණභූමියං දස ්ෙසතුං 
‘‘මමං වා, භික් ඛෙව, පෙර වණ් ණං භාෙසය ’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ පෙරති ෙය ෙකචි 
පසන් නා ෙදවමනුස් සා. ආනන් දන් ති එෙතනාති ආනන් ෙදො, පීතියා එතං අධිවචනං. 
සුමනස් ස භාෙවො ෙසොමනස් සං, ෙචතසිකසුඛස් ෙසතං අධිවචනං. උප් පිලාවිෙනො 
භාෙවො උප් පිලාවිතත් තං. කස් ස උප් පිලාවිතත් තන් ති? ෙචතෙසොති. උද් ධච් චාවහාය 
උප් පිලාපනපීතියා එතං අධිවචනං. ඉධාපි ද් වීහි පෙදහි සඞ් ඛාරක් ඛන් ෙධො, එෙකන 
ෙවදනාක් ඛන් ෙධො වුත් ෙතො. 

එවං පඨමනෙයන උප් පිලාවිතත් තං නිවාෙරත් වා, දුතිෙයන තත් ථ ආදීනවං 
දස් ෙසන් ෙතො – ‘‘තත ෙච තුම් ෙහ අස ්සථා’’තිආදිමාහ. ඉධාපි තුම් හං ෙයවස් ස ෙතන 
අන් තරාෙයොති ෙතන උප් පිලාවිතත් ෙතන තුම් හාකංෙයව පඨමජ් ඣානාදීනං 
අන් තරාෙයො භෙවය්යාති අත් ෙථො ෙවදිතබ් ෙබො. කස් මා පෙනතං වුත් තං? නනු 
භගවතා – 

‘‘බුද් ෙධොති කිත් තයන් තස් ස, කාෙය භවති යා පීති; 
වරෙමව හි සා පීති, කසිෙණනාපි ජම් බුදීපස් ස. 

ධම් ෙමොති කිත් තයන් තස් ස, කාෙය භවති යා පීති; 
වරෙමව හි සා පීති, කසිෙණනාපි ජම් බුදීපස් ස. 

සඞ් ෙඝොති කිත් තයන් තස් ස, කාෙය භවති යා පීති; 
වරෙමව හි සා පීති, කසිෙණනාපි ජම් බුදීපස් සා’’ති ච. 

‘‘ෙය, භික් ඛෙව, බුද් ෙධ පසන් නා, අග් ෙග ෙත පසන් නා’’ති ච එවමාදීහි 
අෙනකසෙතහි සුත් ෙතහි රතනත් තෙය පීතිෙසොමනස් සෙමව වණ් ණිතන් ති. සච් චං 
වණ් ණිතං, තං පන ෙනක් ඛම් මනිස් සිතං. ඉධ – ‘‘අම් හාකං බුද් ෙධො, අම් හාකං 
ධම් ෙමො’’තිආදිනා නෙයන ආයස් මෙතො ඡන් නස් ස උප් පන් නසදිසං ෙගහස් සිතං 
පීතිෙසොමනස් සං අධිප් ෙපතං. ඉදඤ් හි ඣානාදිපටිලාභාය අන් තරායකරං ෙහොති. 
ෙතෙනවායස් මා ඡන් ෙනොපි යාව බුද් ෙධො න පරිනිබ් බායි, තාව විෙසසං නිබ් බත් ෙතතුං 
නාසක් ඛි, පරිනිබ් බානකාෙල පඤ් ඤත් ෙතන පන බහ් මදණ් ෙඩන තජ් ජිෙතො තං 
පීතිෙසොමනස් සං පහාය විෙසසං නිබ් බත් ෙතසි. තස ්මා අන් තරායකරංෙයව සන් ධාය 
ඉදං වුත් තන් ති ෙවදිතබ් බං. අයඤ් හි ෙලොභසහගතා පීති. ෙලොෙභො ච ෙකොධසදිෙසොව. 
යථාහ – 

‘‘ලුද් ෙධො අත් ථං න ජානාති, ලුද් ෙධො ධම් මං න පස ්සති; 
අන් ධං තමං තදා ෙහොති, යං ෙලොෙභො සහෙත නරං. 

අනත් ථජනෙනො ෙලොෙභො, ෙලොෙභො චිත් තප් පෙකොපෙනො; 
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භයමන් තරෙතො ජාතං, තං ජෙනො නාවබුජ් ඣතී’’ති. (ඉතිවු. 88); 

තතියවාෙරො පන ඉධ අනාගෙතොපි අත් ථෙතො ආගෙතො ෙයවාති ෙවදිතබ් ෙබො. 
යෙථව හි කුද් ෙධො, එවං ලුද් ෙධොපි අත් ථං න ජානාතීති. 

පටිපජ් ජිතබ් බාකාරදස් සනවාෙර පනායං ෙයොජනා – ‘‘තුම් හාකං සත් ථා 
සබ් බඤ් ඤූ අරහං සම් මාසම් බුද් ෙධො, ධම් ෙමො ස් වාක් ඛාෙතො, සඞ් ෙඝො 
සුප් පටිපන් ෙනො’’තිආදීනි සුත් වා න තුණ් හී භවිතබ් බං. එවං පන පටිජානිතබ් බං – 
‘‘ඉතිෙපතං භූතං, යං තුම් ෙහහි වුත් තං, තං ඉමිනාපි කාරෙණන භූතං, ඉමිනාපි 
කාරෙණන තච් ඡං. ෙසො හි භගවා ඉතිපි අරහං, ඉතිපි සම් මාසම් බුද් ෙධො; ධම් ෙමො 
ඉතිපි ස ්වාක් ඛාෙතො, ඉතිපි සන් දිට් ඨිෙකො; සඞ් ෙඝො ඉතිපි සුප් පටිපන් ෙනො, ඉතිපි 
උජුප් පටිපන් ෙනො’’ති. ‘‘ත් වං සීලවා’’ති පුච් ඡිෙතනාපි සෙච සීලවා, 
‘‘සීලවාහමස් මී’’ති පටිජානිතබ් බෙමව. ‘‘ත් වං පඨමස් ස ඣානස් ස ලාභී…ෙප.… 
අරහා’’ති පුට් ෙඨනාපි සභාගානං භික් ඛූනංෙයව පටිජානිතබ් බං. එවඤ ්හි පාපිච් ඡතා 
ෙචව පරිවජ් ජිතා ෙහොති, සාසනස් ස ච අෙමොඝතා දීපිතා ෙහොතීති. ෙසසං 
වුත් තනෙයෙනව ෙවදිතබ් බං. 

චූළසීලවණ් ණනා 

7. අප් පමත් තකං ෙඛො පෙනතං, භික් ඛෙවති ෙකො අනුසන් ධි? ඉදං සුත් තං ද් වීහි 
පෙදහි ආබද් ධං වණ් ෙණන ච අවණ් ෙණන ච. තත් ථ අවණ් ෙණො – ‘‘ඉති ෙපතං 
අභූතං ඉති ෙපතං අතච් ඡ’’න් ති, එත් ෙථව උදකන් තං පත් වා අග් ගිවිය නිවත් ෙතො. 
වණ් ෙණො පන භූතං භූතෙතො පටිජානිතබ් බං – ‘‘ඉති ෙපතං භූත’’න් ති එවං 
අනුවත් තතිෙයව. ෙසො පන දුවිෙධො බහ් මදත් ෙතන භාසිතවණ් ෙණො ච භික් ඛුසඞ් ෙඝන 
අච් ඡරියං ආවුෙසොතිආදිනා නෙයන ආරද් ධවණ් ෙණො ච. ෙතසු භික් ඛුසඞ් ෙඝන 
වුත් තවණ් ණස ්ස උපරි සුඤ ්ඤතාපකාසෙන අනුසන් ධිං දස ්ෙසස් සති. ඉධ පන 
බහ් මදත් ෙතන වුත් තවණ් ණස් ස අනුසන් ධිං දස ්ෙසතුං ‘‘අප් පමත් තකං ෙඛො පෙනතං, 
භික් ඛෙව’’ති ෙදසනා ආරද් ධා. 

තත් ථ අප් පමත් තකන් ති පරිත් තස් ස නාමං. ඔරමත් තකන් ති තස් ෙසව ෙවවචනං. 
මත් තාති වුච් චති පමාණං. අප් පං මත් තා එතස් සාති අප් පමත් තකං. ඔරං මත් තා 
එතස් සාති ඔරමත් තකං. සීලෙමව සීලමත් තකං. ඉදං වුත් තං ෙහොති – ‘අප් පමත් තකං 
ෙඛො, පෙනතං භික් ඛෙව, ඔරමත් තකං සීලමත් තකං’ නාම ෙයන ‘‘තථාගතස් ස 
වණ් ණං වදාමී’’ති උස් සාහං කත් වාපි වණ් ණං වදමාෙනො පුථුජ් ජෙනො වෙදය්යාති. 
තත් ථ සියා – නනු ඉදං සීලං නාම ෙයොගිෙනො අග් ගවිභූසනං? යථාහු ෙපොරාණා – 

‘‘සීලං ෙයොගිස් ස’ලඞ් කාෙරො, සීලං ෙයොගිස් ස මණ් ඩනං; 
සීෙලහි’ලඞ් කෙතො ෙයොගී, මණ් ඩෙන අග් ගතං ගෙතො’’ති. 
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භගවතාපි ච අෙනෙකසු සුත් තසෙතසු සීලං මහන් තෙමව කත් වා කථිතං. යථාහ 
– ‘‘ආකඞ් ෙඛය්ය ෙච, භික් ඛෙව, භික් ඛු ‘සබහ් මචාරීනං පිෙයො චස් සං මනාෙපො ච ගරු 
ච භාවනීෙයො චා’ති, සීෙලස් ෙවවස් ස පරිපූරකාරී’’ති (ම. නි. 1.65) ච. 

‘‘කිකීව අණ් ඩං, චමරීව වාලධිං; 
පියංව පුත් තං, නයනංව එකකං. 
තෙථව සීලං, අනුරක් ඛමානා; 
සුෙපසලා ෙහොථ, සදා සගාරවා’’ති ච. 

‘‘න පුප් ඵගන් ෙධො පටිවාතෙමති; 
න චන් දනං තග් ගරමල් ලිකා වා. 
සතඤ් ච ගන් ෙධො පටිවාතෙමති; 
සබ් බා දිසා සප් පුරිෙසො පවායති. 

චන් දනං තගරං වාපි, උප් පලං අථ වස ්සිකී; 
එෙතසං ගන් ධජාතානං, සීලගන් ෙධො අනුත් තෙරො. 

අප් පමත් ෙතො අයං ගන් ෙධො, ය් වායං තගරචන් දනං; 
ෙයො ච සීලවතං ගන් ෙධො, වාති ෙදෙවසු උත් තෙමො. 

ෙතසං සම් පන් නසීලානං, අප් පමාදවිහාරිනං; 
සම් මදඤ් ඤා විමුත් තානං, මාෙරො මග් ගං න වින් දතී’’ති ච. (ධ. ප. 57); 

‘‘සීෙල පතිට් ඨාය නෙරො සපඤ් ෙඤො, චිත් තං පඤ් ඤඤ් ච භාවයං; 
ආතාපී නිපෙකො භික් ඛු, ෙසො ඉමං විජටෙය ජට’’න් ති ච. (සං. නි. 1.23); 

‘‘ෙසය්යථාපි, භික් ඛෙව, ෙය ෙකචි බීජගාමභූතගාමා වුඩ් ඪිං විරූළ් හිං ෙවපුල් ලං 
ආපජ් ජන් ති, සබ් ෙබ ෙත පථවිං නිස් සාය, පථවියං පතිට් ඨාය; එවෙමෙත 
බීජගාමභූතගාමා වුඩ් ඪිං විරූළ ්හිං ෙවපුල් ලං ආපජ් ජන් ති. එවෙමව ෙඛො, භික් ඛෙව, 
භික් ඛු සීලං නිස් සාය සීෙල පතිට් ඨාය සත් තෙබොජ් ඣඞ් ෙග භාෙවන් ෙතො 
සත් තෙබොජ් ඣඞ් ෙග බහුලීකෙරොන් ෙතො වුඩ් ඪිං විරූළ ්හිං ෙවපුල් ලං පාපුණාති 
ධම් ෙමසූ’’ති (සං. නි. 5.150) ච. එවං අඤ ්ඤානිපි අෙනකානි සුත් තානි දට් ඨබ් බානි. 
එවමෙනෙකසු සුත් තසෙතසු සීලං මහන් තෙමව කත් වා කථිතං. තං ‘‘කස් මා ඉමස් මිං 
ඨාෙන අප් පමත් තක’’න් ති ආහාති? උපරි ගුෙණ උපනිධාය. සීලඤ් හි සමාධිං න 
පාපුණාති, සමාධි පඤ් ඤං න පාපුණාති, තස් මා උපරිමං උපනිධාය ෙහට් ඨිමං 
ඔරමත් තකං නාම ෙහොති. කථං සීලං සමාධිං න පාපුණාති? භගවා හි 
අභිසම් ෙබොධිෙතො සත් තෙම සංවච් ඡෙර සාවත් ථිනගර – ද් වාෙර 
කණ් ඩම් බරුක් ඛමූෙල ද් වාදසෙයොජෙන රතනමණ් ඩෙප ෙයොජනප් පමාෙණ 
රතනපල් ලඞ් ෙක නිසීදිත් වා තිෙයොජනිෙක දිබ් බෙසතච් ඡත් ෙත ධාරියමාෙන 
ද් වාදසෙයොජනාය පරිසාය අත් තාදානපරිදීපනං තිත් ථියමද් දනං – ‘‘උපරිමකායෙතො 
අග් ගික් ඛන් ෙධො පවත් තති, ෙහට් ඨිමකායෙතො උදකධාරා පවත් තති…ෙප.… 
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එෙකකෙලොමකූපෙතො අග් ගික් ඛන් ෙධො පවත් තති, එෙකකෙලොමකූපෙතො උදකධාරා 
පවත් තති, ඡන් නං වණ් ණාන’’න් තිආදිනයප් පවත් තං යමකපාටිහාරියං දස් ෙසති. 
තස් ස සුවණ් ණවණ් ණසරීරෙතො සුවණ් ණවණ් ණා රස් මිෙයො උග් ගන් ත් වා යාව 
භවග් ගා ගච් ඡන් ති, සකලදසසහස් සචක් කවාළස් ස අලඞ් කරණකාෙලො විය ෙහොති, 
දුතියා දුතියා රස් මිෙයො පුරිමාය පුරිමාය යමකයමකා විය එකක් ඛෙණ විය 
පවත් තන් ති. 

ද් වින් නඤ් ච චිත් තානං එකක් ඛෙණ පවත් ති නාම නත් ථි. බුද් ධානං පන 
භගවන් තානං භවඞ් ගපරිවාසස් ස ලහුකතාය පඤ් චහාකාෙරහි ආචිණ් ණවසිතාය ච, 
තා එකක් ඛෙණ විය පවත් තන් ති. තස ්සා තස් සා පන රස ්මියා 
ආවජ් ජනපරිකම් මාධිට් ඨානානි විසුං විසුංෙයව. 

නීලරස් මිඅත් ථාය හි භගවා නීලකසිණං සමාපජ් ජති, පීතරස් මිඅත් ථාය 
පීතකසිණං, ෙලොහිතඔදාතරස් මිඅත් ථාය ෙලොහිතඔදාතකසිණං, අග් ගික් ඛන් ධත් ථාය 
ෙතෙජොකසිණං, උදකධාරත් ථාය ආෙපොකසිණං සමාපජ් ජති. සත් ථා චඞ් කමති, 
නිම් මිෙතො තිට් ඨති වා නිසීදති වා ෙසය්යං වා කප් ෙපතීති සබ් බං විත් ථාෙරතබ් බං. 
එත් ථ එකම් පි සීලස ්ස කිච් චං නත් ථි, සබ් බං සමාධිකිච් චෙමව. එවං සීලං සමාධිං න 
පාපුණාති. 

යං පන භගවා කප් පසතසහස් සාධිකානි චත් තාරි අසඞ් ෙඛ්යය්යානි පාරමිෙයො 
පූෙරත් වා, එකූනතිංසවස් සකාෙල චක් කවත් තිසිරීනිවාසභූතා භවනා නික් ඛම් ම 
අෙනොමානදීතීෙර පබ් බජිත් වා, ඡබ් බස් සානි පධානෙයොගං කත් වා, විසාඛපුණ් ණමායං 
උරුෙවලගාෙම සුජාතාය දින් නං පක් ඛිත් තදිබ් ෙබොජං මධුපායාසං පරිභුඤ් ජිත් වා, 
සායන් හසමෙය දක් ඛිණුත් තෙරන ෙබොධිමණ් ඩං පවිසිත් වා අස් සත් ථදුමරාජානං 
තික් ඛත් තුං පදක් ඛිණං කත් වා, පුබ් බුත් තරභාෙග ඨිෙතො තිණසන් ථාරං සන් ථරිත් වා, 
තිසන් ධිපල් ලඞ් කං ආභුජිත් වා, චතුරඞ් ගසමන් නාගතං ෙමත් තාකම් මට් ඨානං 
පුබ් බඞ් ගමං කත් වා, වීරියාධිට් ඨානං අධිට් ඨාය, චුද් දසහත් ථපල් ලඞ් කවරගෙතො 
සුවණ් ණපීෙඨ ඨපිතං රජතක් ඛන් ධං විය පඤ් ඤාසහත් ථං ෙබොධික් ඛන් ධං පිට් ඨිෙතො 
කත් වා, උපරි මණිඡත් ෙතන විය ෙබොධිසාඛාය ධාරියමාෙනො, සුවණ් ණවණ් ෙණ 
චීවෙර පවාළසදිෙසසු ෙබොධිඅඞ් කුෙරසු පතමාෙනසු, සූරිෙය අත් ථං උපගච් ඡන් ෙත 
මාරබලං විධමිත් වා, පඨමයාෙම පුබ් ෙබනිවාසං අනුස ්සරිත් වා, මජ් ඣිමයාෙම 
දිබ් බචක් ඛුං විෙසොෙධත් වා, පච් චූසකාෙල සබ් බබුද් ධානමාචිණ් ෙණ පච් චයාකාෙර 
ඤාණං ඔතාෙරත් වා, ආනාපානචතුත් ථජ් ඣානං නිබ් බත් ෙතත් වා, තෙදව පාදකං 
කත් වා විපස් සනං වඩ් ෙඪත් වා, මග් ගපටිපාටියා අධිගෙතන චතුත් ථමග් ෙගන 
සබ් බකිෙලෙස ෙඛෙපත් වා සබ් බබුද් ධගුෙණ පටිවිජ් ඣි, ඉදමස් ස පඤ ්ඤාකිච් චං. එවං 
සමාධි පඤ් ඤං න පාපුණාති. 

තත් ථ යථා හත් ෙථ උදකං පාතියං උදකං න පාපුණාති, පාතියං උදකං ඝෙට 
උදකං න පාපුණාති, ඝෙට උදකං ෙකොලම් ෙබ උදකං න පාපුණාති, ෙකොලම් ෙබ 
උදකං චාටියං උදකං න පාපුණාති, චාටියං උදකං මහාකුම් භියං උදකං න පාපුණාති, 
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මහාකුම් භියං උදකං කුෙසොබ් ෙභ උදකං න පාපුණාති, කුෙසොබ් ෙභ උදකං කන් දෙර 
උදකං න පාපුණාති, කන් දෙර උදකං කුන් නදියං උදකං න පාපුණාති, කුන් නදියං 
උදකං පඤ් චමහානදියං උදකං න පාපුණාති, පඤ් චමහානදියං උදකං 
චක් කවාළමහාසමුද් ෙද උදකං න පාපුණාති, චක් කවාළමහාසමුද් ෙද උදකං 
සිෙනරුපාදෙක මහාසමුද් ෙද උදකං න පාපුණාති. පාතියං උදකං උපනිධාය හත් ෙථ 
උදකං පරිත් තං…ෙප.… සිෙනරුපාදකමහාසමුද් ෙද උදකං උපනිධාය 
චක් කවාළමහාසමුද් ෙද උදකං පරිත් තං. ඉති උපරූපරි උදකං බහුකං උපාදාය ෙහට් ඨා 
ෙහට් ඨා උදකං පරිත් තං ෙහොති. 

එවෙමව උපරි උපරි ගුෙණ උපාදාය ෙහට් ඨා ෙහට් ඨා සීලං අප් පමත් තකං 
ඔරමත් තකන් ති ෙවදිතබ් බං. ෙතනාහ – ‘‘අප් පමත් තකං ෙඛො පෙනතං, භික් ඛෙව, 
ඔරමත් තකං සීලමත් තක’’න් ති. 

ෙයන පුථුජ් ජෙනොති, එත් ථ – 

‘‘දුෙව පුථුජ් ජනා වුත් තා, බුද් ෙධනාදිච් චබන් ධුනා; 
අන් ෙධො පුථුජ් ජෙනො එෙකො, කල්යාෙණෙකො පුථුජ් ජෙනො’’ති. 

තත් ථ යස් ස ඛන් ධධාතුආයතනාදීසු 
උග් ගහපරිපුච් ඡාසවනධාරණපච් චෙවක් ඛණානි නත් ථි, අයං අන් ධපුථුජ් ජෙනො. යස් ස 
තානි අත් ථි, ෙසො කල්යාණපුථුජ් ජෙනො. දුවිෙධොපි පෙනස – 

‘‘පුථූනං ජනනාදීහි, කාරෙණහි පුථුජ් ජෙනො; 
පුථුජ් ජනන් ෙතොගධත් තා, පුථුවායං ජෙනො ඉති’’. 

ෙසො හි පුථූනං නානප් පකාරානං කිෙලසාදීනං ජනනාදීහි කාරෙණහි පුථුජ් ජෙනො. 
යථාහ – 

‘‘පුථු කිෙලෙස ජෙනන් තීති පුථුජ් ජනා, පුථු අවිහතසක් කායදිට් ඨිකාති පුථුජ් ජනා, 
පුථු සත් ථාරානං මුඛුල් ෙලොකිකාති පුථුජ් ජනා, පුථු සබ් බගතීහි අවුට් ඨිතාති පුථුජ් ජනා, 
පුථු නානාභිසඞ් ඛාෙර අභිසඞ් ඛෙරොන් තීති පුථුජ් ජනා, පුථු නානාඔෙඝහි වුය් හන් ති, 
පුථු සන් තාෙපහි සන් තප් පන් ති, පුථු පරිළාෙහහි පරිඩය් හන් ති, පුථු පඤ ්චසු 
කාමගුෙණසු රත් තා ගිද් ධා ගථිතා මුච් ඡිතා අජ් ෙඣොපන් නා ලග් ගා ලග් ගිතා 
පලිබුද් ධාති පුථුජ් ජනා, පුථු පඤ් චහි නීවරෙණහි ආවුතා නිවුතා ඔවුතා පිහිතා 
පටිච් ඡන් නා පටිකුජ් ජිතාති පුථුජ් ජනා’’ති. පුථූනං ගණනපථමතීතානං 
අරියධම් මපරම් මුඛානං නීචධම් මසමාචාරානං ජනානං අන් ෙතොගධත් තාපි 
පුථුජ් ජෙනො, පුථුවායං විසුංෙයව සඞ් ඛ්යං ගෙතො විසංසට් ෙඨො සීලසුතාදිගුණයුත් ෙතහි 
අරිෙයහි ජෙනහීති පුථුජ් ජෙනොති. 

තථාගතස් සාති අට් ඨහි කාරෙණහි භගවා තථාගෙතො. තථා ආගෙතොති 
තථාගෙතො, තථා ගෙතොති තථාගෙතො, තථලක් ඛණං ආගෙතොති තථාගෙතො, 
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තථධම් ෙම යාථාවෙතො අභිසම් බුද් ෙධොති තථාගෙතො, තථදස් සිතාය තථාගෙතො, 
තථවාදිතාය තථාගෙතො, තථාකාරිතාය තථාගෙතො, අභිභවනට් ෙඨන තථාගෙතොති. 

කථං භගවා තථා ආගෙතොති තථාගෙතො? යථා සබ් බෙලොකහිතාය 
උස ්සුක් කමාපන් නා පුරිමකා සම් මාසම් බුද් ධා ආගතා, යථා විපස් සී භගවා ආගෙතො, 
යථා සිඛී භගවා, යථා ෙවස් සභූ භගවා, යථා කකුසන් ෙධො භගවා, යථා 
ෙකොණාගමෙනො භගවා, යථා කස් සෙපො භගවා ආගෙතො. කිං වුත් තං ෙහොති? ෙයන 
අභිනීහාෙරන එෙත භගවන් ෙතො ආගතා, ෙතෙනව අම් හාකම් පි භගවා ආගෙතො. අථ 
වා යථා විපස් සී භගවා…ෙප.… යථා කස් සෙපො භගවා දානපාරමිං පූෙරත් වා, 
සීලෙනක් ඛම් මපඤ් ඤාවීරියඛන් තිසච් චඅධිට් ඨානෙමත් තාඋෙපක් ඛාපාරමිං පූෙරත් වා, 
ඉමා දස පාරමිෙයො, දස උපපාරමිෙයො, දස පරමත් ථපාරමිෙයොති සමතිංසපාරමිෙයො 
පූෙරත් වා අඞ් ගපරිච් චාගං, නයනධනරජ් ජපුත් තදාරපරිච් චාගන් ති ඉෙම පඤ් ච 
මහාපරිච් චාෙග පරිච් චජිත් වා පුබ් බෙයොගපුබ් බචරියධම් මක් ඛානඤාතත් ථචරියාදෙයො 
පූෙරත් වා බුද් ධිචරියාය ෙකොටිං පත් වා ආගෙතො; තථා අම් හාකම් පි භගවා ආගෙතො. 
අථ වා යථා විපස් සී භගවා…ෙප.… කස් සෙපො භගවා චත් තාෙරො සතිපට් ඨාෙන, 
චත් තාෙරො සම් මප් පධාෙන, චත් තාෙරො ඉද් ධිපාෙද, පඤ් චින් දියානි, පඤ් ච බලානි, 
සත් ත ෙබොජ් ඣඞ් ෙග, අරියං අට් ඨඞ් ගිකං මග් ගං භාෙවත් වා බූෙහත් වා ආගෙතො, තථා 
අම් හාකම් පි භගවා ආගෙතො. එවං තථා ආගෙතොති තථාගෙතො. 

‘‘යෙථව ෙලොකම් හි විපස් සිආදෙයො, 
සබ් බඤ් ඤුභාවං මුනෙයො ඉධාගතා; 
තථා අයං සක්යමුනීපි ආගෙතො, 
තථාගෙතො වුච් චති ෙතන චක් ඛුමා’’ති. 

එවං තථා ආගෙතොති තථාගෙතො. 

කථං තථා ගෙතොති තථාගෙතො? යථා සම් පතිජාෙතො විපස් සී භගවා 
ගෙතො…ෙප.… කස් සෙපො භගවා ගෙතො. 

කථඤ් ච ෙසො භගවා ගෙතො? ෙසො හි සම් පති ජාෙතොව සෙමහි පාෙදහි පථවියං 
පතිට් ඨාය උත් තරාභිමුෙඛො සත් තපදවීතිහාෙරන ගෙතො. යථාහ – ‘‘සම් පතිජාෙතො 
ෙඛො, ආනන් ද, ෙබොධිසත් ෙතො සෙමහි පාෙදහි පතිට් ඨහිත් වා උත් තරාභිමුෙඛො 
සත් තපදවීතිහාෙරන ගච් ඡති, ෙසතම් හි ඡත් ෙත අනුධාරියමාෙන සබ් බා ච දිසා 
අනුවිෙලොෙකති, ආසභිං වාචං භාසති – ‘අග් ෙගොහමස් මි ෙලොකස් ස, ෙජට් ෙඨොහමස් මි 
ෙලොකස් ස, ෙසට් ෙඨොහමස් මි ෙලොකස් ස, අයමන් තිමා ජාති, නත් ථිදානි 
පුනබ් භෙවො’ති’’ (දී. නි. 2.31). 

තඤ් චස් ස ගමනං තථං අෙහොසි? අවිතථං අෙනෙකසං විෙසසාධිගමානං 
පුබ් බනිමිත් තභාෙවන. යඤ ්හි ෙසො සම් පතිජාෙතොව සෙමහි පාෙදහි පතිට් ඨහි. 
ඉදමස් ස චතුරිද් ධිපාදපටිලාභස් ස පුබ් බනිමිත් තං. 
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උත් තරාභිමුඛභාෙවො පන සබ් බෙලොකුත් තරභාවස් ස පුබ් බනිමිත් තං. 

සත් තපදවීතිහාෙරො, සත් තෙබොජ් ඣඞ් ගරතනපටිලාභස් ස. 

‘‘සුවණ් ණදණ් ඩා වීතිපතන් ති චාමරා’’ති, එත් ථ වුත් තචාමරුක් ෙඛෙපො පන 
සබ් බතිත් ථියනිම් මද් දනස් ස. 

ෙසතච් ඡත් තධාරණං, අරහත් තවිමුත් තිවරවිමලෙසතච් ඡත් තපටිලාභස් ස. 

සත් තමපදූපරි ඨත් වා සබ් බදිසානුවිෙලොකනං, 
සබ් බඤ් ඤුතානාවරණඤාණපටිලාභස් ස. 

ආසභිවාචාභාසනං අප් පටිවත් තියවරධම් මචක් කප් පවත් තනස් ස පුබ් බනිමිත් තං. 

තථා අයං භගවාපි ගෙතො, තඤ් චස් ස ගමනං තථං අෙහොසි, අවිතථං, ෙතසංෙයව 
විෙසසාධිගමානං පුබ් බනිමිත් තභාෙවන. 

ෙතනාහු ෙපොරාණා – 

‘‘මුහුත් තජාෙතොව ගවම් පතී යථා, 
සෙමහි පාෙදහි ඵුසී වසුන් ධරං; 
ෙසො වික් කමී සත් ත පදානි ෙගොතෙමො, 
ෙසතඤ් ච ඡත් තං අනුධාරයුං මරූ. 

ගන් ත් වාන ෙසො සත් ත පදානි ෙගොතෙමො, 
දිසා විෙලොෙකසි සමා සමන් තෙතො; 
අට් ඨඞ් ගුෙපතං ගිරමබ් භුදීරයි, 
සීෙහො යථා පබ් බතමුද් ධනිට් ඨිෙතො’’ති. 

එවං තථා ගෙතොති තථාගෙතො. 

අථ වා යථා විපස් සී භගවා…ෙප.… යථා කස් සෙපො භගවා, අයම් පි භගවා තෙථව 
ෙනක් ඛම් ෙමන කාමච් ඡන් දං පහාය ගෙතො, අබ්යාපාෙදන බ්යාපාදං, 
ආෙලොකසඤ් ඤාය ථිනමිද් ධං, අවික් ෙඛෙපන උද් ධච් චකුක් කුච් චං, 
ධම් මවවත් ථාෙනන විචිකිච් ඡං පහාය ඤාෙණන අවිජ් ජං පදාෙලත් වා, පාෙමොජ් ෙජන 
අරතිං විෙනොෙදත් වා, පඨමජ් ඣාෙනන නීවරණකවාටං උග් ඝාෙටත් වා, 
දුතියජ් ඣාෙනන විතක් කවිචාරං වූපසෙමත් වා, තතියජ් ඣාෙනන පීතිං විරාෙජත් වා, 
චතුත් ථජ් ඣාෙනන සුඛදුක් ඛං පහාය, ආකාසානඤ් චායතනසමාපත් තියා 
රූපසඤ් ඤාපටිඝසඤ් ඤානානත් තසඤ් ඤාෙයො සමතික් කමිත් වා, 
විඤ් ඤාණඤ් චායතනසමාපත් තියා ආකාසානඤ් චායතනසඤ් ඤං, 
ආකිඤ් චඤ් ඤායතනසමාපත් තියා විඤ් ඤාණඤ් චායතනසඤ් ඤං, 
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ෙනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනසමාපත් තියා ආකිඤ් චඤ් ඤායතනසඤ් ඤං 
සමතික් කමිත් වා ගෙතො. 

අනිච් චානුපස් සනාය නිච් චසඤ් ඤං පහාය, දුක් ඛානුපස් සනාය සුඛසඤ් ඤං, 
අනත් තානුපස් සනාය අත් තසඤ් ඤං, නිබ් බිදානුපස් සනාය නන් දිං, විරාගානුපස් සනාය 
රාගං, නිෙරොධානුපස් සනාය සමුදයං, පටිනිස් සග් ගානුපස් සනාය ආදානං, 
ඛයානුපස් සනාය ඝනසඤ් ඤං, වයානුපස් සනාය ආයූහනං, විපරිණාමානුපස් සනාය 
ධුවසඤ් ඤං, අනිමිත් තානුපස් සනාය නිමිත් තං, අප් පණිහිතානුපස් සනාය පණිධිං, 
සුඤ් ඤතානුපස් සනාය අභිනිෙවසං, අධිපඤ් ඤාධම් මවිපස් සනාය 
සාරාදානාභිනිෙවසං, යථාභූතඤාණදස් සෙනන සම් ෙමොහාභිනිෙවසං, 
ආදීනවානුපස් සනාය ආලයාභිනිෙවසං, පටිසඞ් ඛානුපස් සනාය අප් පටිසඞ් ඛං, 
විවට් ටානුපස් සනාය සංෙයොගාභිනිෙවසං, ෙසොතාපත් තිමග් ෙගන දිට් ෙඨකට් ෙඨ 
කිෙලෙස භඤ් ජිත් වා, සකදාගාමිමග් ෙගන ඔළාරිෙක කිෙලෙස පහාය, 
අනාගාමිමග් ෙගන අණුසහගෙත කිෙලෙස සමුග් ඝාෙටත් වා, අරහත් තමග් ෙගන 
සබ් බකිෙලෙස සමුච් ඡින් දිත් වා ගෙතො. එවම් පි තථා ගෙතොති තථාගෙතො. 

කථං තථලක් ඛණං ආගෙතොති තථාගෙතො?පථවීධාතුයා කක් ඛළත් තලක් ඛණං 
තථං අවිතථං. ආෙපොධාතුයා පග් ඝරණලක් ඛණං. ෙතෙජොධාතුයා 
උණ් හත් තලක් ඛණං. වාෙයොධාතුයා විත් ථම් භනලක් ඛණං. ආකාසධාතුයා 
අසම් ඵුට් ඨලක් ඛණං. විඤ් ඤාණධාතුයා විජානනලක් ඛණං. 

රූපස් ස රුප් පනලක් ඛණං. ෙවදනාය ෙවදයිතලක් ඛණං. සඤ ්ඤාය 
සඤ් ජානනලක් ඛණං. සඞ් ඛාරානං අභිසඞ් ඛරණලක් ඛණං. විඤ් ඤාණස් ස 
විජානනලක් ඛණං. 

විතක් කස් ස අභිනිෙරොපනලක් ඛණං. විචාරස් ස අනුමජ් ජනලක් ඛණං පීතියා 
ඵරණලක් ඛණං. සුඛස් ස සාතලක් ඛණං. චිත් ෙතකග් ගතාය අවික් ෙඛපලක් ඛණං. 
ඵස් සස් ස ඵුසනලක් ඛණං. 

සද් ධින් දියස් ස අධිෙමොක් ඛලක් ඛණං. වීරියින් දියස් ස පග් ගහලක් ඛණං. 
සතින් දියස් ස උපට් ඨානලක් ඛණං. සමාධින් දියස් ස අවික් ෙඛපලක් ඛණං. 
පඤ් ඤින් දියස් ස පජානනලක් ඛණං. 

සද් ධාබලස් ස අස ්සද් ධිෙය අකම් පියලක් ඛණං. වීරියබලස් ස ෙකොසජ් ෙජ, 
සතිබලස් ස මුට් ඨස් සච් ෙච. සමාධිබලස් ස උද් ධච් ෙච, පඤ් ඤාබලස් ස අවිජ් ජාය 
අකම් පියලක් ඛණං. 

සතිසම් ෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස උපට් ඨානලක් ඛණං. ධම් මවිචයසම් ෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස 
පවිචයලක් ඛණං. වීරියසම් ෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස පග් ගහලක් ඛණං. පීතිසම් ෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස 
ඵරණලක් ඛණං. පස ්සද් ධිසම් ෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස වූපසමලක් ඛණං. 
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සමාධිසම් ෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස අවික් ෙඛපලක් ඛණං. උෙපක් ඛාසම් ෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස 
පටිසඞ් ඛානලක් ඛණං. 

සම් මාදිට් ඨියා දස් සනලක් ඛණං. සම් මාසඞ් කප් පස් ස අභිනිෙරොපනලක් ඛණං. 
සම් මාවාචාය පරිග් ගහලක් ඛණං. සම් මාකම් මන් තස් ස සමුට් ඨානලක් ඛණං. 
සම් මාආජීවස් ස ෙවොදානලක් ඛණං. සම් මාවායාමස් ස පග් ගහලක් ඛණං. සම් මාසතියා 
උපට් ඨානලක් ඛණං. සම් මාසමාධිස් ස අවික් ෙඛපලක් ඛණං. 

අවිජ් ජාය අඤ් ඤාණලක් ඛණං. සඞ් ඛාරානං ෙචතනාලක් ඛණං. විඤ් ඤාණස් ස 
විජානනලක් ඛණං. නාමස් ස නමනලක් ඛණං. රූපස් ස රුප් පනලක් ඛණං. 
සළායතනස් ස ආයතනලක් ඛණං. ඵස ්සස් ස ඵුසනලක් ඛණං. ෙවදනාය 
ෙවදයිතලක් ඛණං. තණ් හාය ෙහතුලක් ඛණං. උපාදානස් ස ගහණලක් ඛණං. භවස ්ස 
ආයූහනලක් ඛණං. ජාතියා නිබ් බත් තිලක් ඛණං. ජරාය ජීරණලක් ඛණං. මරණස ්ස 
චුතිලක් ඛණං. 

ධාතූනං සුඤ් ඤතාලක් ඛණං. ආයතනානං ආයතනලක් ඛණං. සතිපට් ඨානානං 
උපට් ඨානලක් ඛණං. සම් මප් පධානානං පදහනලක් ඛණං. ඉද් ධිපාදානං 
ඉජ් ඣනලක් ඛණං. ඉන් දියානං අධිපතිලක් ඛණං. බලානං අකම් පියලක් ඛණං. 
ෙබොජ් ඣඞ් ගානං නිය්යානලක් ඛණං. මග් ගස් ස ෙහතුලක් ඛණං. 

සච් චානං තථලක් ඛණං. සමථස් ස අවික් ෙඛපලක් ඛණං. විපස ්සනාය 
අනුපස් සනාලක් ඛණං. සමථවිපස් සනානං එකරසලක් ඛණං. යුගනද් ධානං 
අනතිවත් තනලක් ඛණං. 

සීලවිසුද් ධියා සංවරලක් ඛණං. චිත් තවිසුද් ධියා අවික් ෙඛපලක් ඛණං. 
දිට් ඨිවිසුද් ධියා දස් සනලක් ඛණං. 

ඛෙය ඤාණස් ස සමුච් ෙඡදනලක් ඛණං. අනුප් පාෙද ඤාණස් ස පස් සද් ධිලක් ඛණං. 

ඡන් දස ්ස මූලලක් ඛණං. මනසිකාරස් ස සමුට් ඨාපනලක් ඛණං. ඵස් සස් ස 
සෙමොධානලක් ඛණං. ෙවදනාය සෙමොසරණලක් ඛණං. සමාධිස් ස පමුඛලක් ඛණං. 
සතියා ආධිපෙතය්යලක් ඛණං. පඤ් ඤාය තතුත් තරියලක් ඛණං. විමුත් තියා 
සාරලක් ඛණං… අමෙතොගධස් ස නිබ් බානස් ස පරිෙයොසානලක් ඛණං තථං අවිතථං. 
එවං තථලක් ඛණං ඤාණගතියා ආගෙතො අවිරජ් ඣිත් වා පත් ෙතො අනුප් පත් ෙතොති 
තථාගෙතො. එවං තථලක් ඛණං ආගෙතොති තථාගෙතො. 

කථං තථධම් ෙම යාථාවෙතො අභිසම් බුද් ෙධොති තථාගෙතො? තථධම් මා නාම 
චත් තාරි අරියසච් චානි. යථාහ – ‘‘චත් තාරිමානි, භික් ඛෙව, තථානි අවිතථානි 
අනඤ් ඤථානි. කතමානි චත් තාරි? ‘ඉදං දුක් ඛ’න් ති භික් ඛෙව, තථෙමතං 
අවිතථෙමතං අනඤ ්ඤථෙමත’’න් ති (සං. නි. 5.1090) විත් ථාෙරො. තානි ච භගවා 
අභිසම් බුද් ෙධො, තස් මා තථානං ධම් මානං අභිසම් බුද් ධත් තා තථාගෙතොති වුච් චති. 
අභිසම් බුද් ධත් ෙථො ෙහත් ථ ගතසද් ෙදො. 
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අපි ච ජරාමරණස් ස ජාතිපච් චයසම් භූතසමුදාගතට් ෙඨො තෙථො අවිතෙථො 
අනඤ් ඤෙථො…ෙප.…, සඞ් ඛාරානං අවිජ් ජාපච් චයසම් භූතසමුදාගතට් ෙඨො තෙථො 
අවිතෙථො අනඤ් ඤෙථො…ෙප.…, තථා අවිජ් ජාය සඞ් ඛාරානං පච් චයට් ෙඨො, 
සඞ් ඛාරානං විඤ ්ඤාණස් ස පච් චයට් ෙඨො…ෙප.…, ජාතියා ජරාමරණස් ස 
පච් චයට් ෙඨො තෙථො අවිතෙථො අනඤ් ඤෙථො. තං සබ් බං භගවා අභිසම් බුද් ෙධො, 
තස් මාපි තථානං ධම් මානං අභිසම් බුද් ධත් තා තථාගෙතොති වුච් චති. එවං තථධම් ෙම 
යාථාවෙතො අභිසම් බුද් ෙධොති තථාගෙතො. 

කථං තථදස් සිතාය තථාගෙතො? භගවා යං සෙදවෙක ෙලොෙක…ෙප.…, 
සෙදවමනුස් සාය පජාය අපරිමාණාසු ෙලොකධාතූසු අපරිමාණානං සත් තානං 
චක් ඛුද් වාෙර ආපාථමාගච් ඡන් තං රූපාරම් මණං නාම අත් ථි, තං සබ් බාකාරෙතො 
ජානාති පස් සති. එවං ජානතා පස් සතා ච, ෙතන තං ඉට් ඨානිට් ඨාදිවෙසන වා 
දිට් ඨසුතමුතවිඤ් ඤාෙතසු ලබ් භමානකපදවෙසන වා. ‘‘කතමං තං රූපං රූපායතනං? 
යං රූපං චතුන් නං මහාභූතානං උපාදාය වණ් ණනිභා සනිදස් සනං සප් පටිඝං නීලං 
පීතක’’න් තිආදිනා (ධ. ස. 616) නෙයන අෙනෙකහි නාෙමහි ෙතරසහි වාෙරහි 
ද් ෙවපඤ් ඤාසාය නෙයහි විභජ් ජමානං තථෙමව ෙහොති, විතථං නත් ථි. එස නෙයො 
ෙසොතද් වාරාදීසුපි ආපාථං ආගච් ඡන් ෙතසු සද් දාදීසු. වුත් තඤ් ෙචතං භගවතා – ‘‘යං 
භික් ඛෙව, සෙදවකස් ස ෙලොකස් ස…ෙප.… සෙදවමනුස් සාය පජාය දිට් ඨං සුතං මුතං 
විඤ් ඤාතං පත් තං පරිෙයසිතං අනුවිචරිතං මනසා, තමහං ජානාමි. තමහං 
අබ් භඤ ්ඤාසිං, තං තථාගතස් ස විදිතං, තං තථාගෙතො න උපට් ඨාසී’’ති (අ. නි. 4.24). 
එවං තථදස් සිතාය තථාගෙතො. තත් ථ තථදස් සී අත් ෙථ තථාගෙතොති පදසම් භෙවො 
ෙවදිතබ් ෙබො. 

කථං තථවාදිතාය තථාගෙතො? යං රත් තිං භගවා ෙබොධිමණ් ෙඩ 
අපරාජිතපල් ලඞ් ෙක නිසින් ෙනො තිණ් ණං මාරානං මත් ථකං මද් දිත් වා අනුත් තරං 
සම් මාසම් ෙබොධිං අභිසම් බුද් ෙධො, යඤ් ච රත් තිං යමකසාලානමන් තෙර 
අනුපාදිෙසසාය නිබ් බානධාතුයා පරිනිබ් බායි, එත් ථන් තෙර 
පඤ් චචත් තාලීසවස් සපරිමාෙණ කාෙල පඨමෙබොධියාපි මජ් ඣිමෙබොධියාපි 
පච් ඡිමෙබොධියාපි යං භගවතා භාසිතං – සුත් තං, ෙගය්යං…ෙප.… ෙවදල් ලං, තං 
සබ් බං අත් ථෙතො ච බ්යඤ් ජනෙතො ච අනුපවජ් ජං, අනූනමනධිකං, 
සබ් බාකාරපරිපුණ් ණං, රාගමදනිම් මදනං, ෙදොසෙමොහමදනිම් මදනං. නත් ථි තත් ථ 
වාලග් ගමත් තම් පි අවක් ඛලිතං, සබ් බං තං එකමුද් දිකාය ලඤ් ඡිතං විය, එකනාළියා 
මිතං විය, එකතුලාය තුලිතං විය ච, තථෙමව ෙහොති අවිතථං අනඤ් ඤථං. ෙතනාහ – 
‘‘යඤ් ච, චුන් ද, රත් තිං තථාගෙතො අනුත් තරං සම් මාසම් ෙබොධිං අභිසම් බුජ් ඣති, 
යඤ් ච රත් තිං අනුපාදිෙසසාය නිබ් බානධාතුයා පරිනිබ් බායති, යං එතස් මිං අන් තෙර 
භාසති ලපති නිද් දිසති, සබ් බං තං තෙථව ෙහොති, ෙනො අඤ් ඤථා. තස ්මා 
‘තථාගෙතො’ති වුච් චතී’’ති (අ. නි. 4.23). ගදත් ෙථො ෙහත් ථ ගතසද් ෙදො. එවං 
තථවාදිතාය තථාගෙතො. 
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අපි ච ආගදනං ආගෙදො, වචනන් ති අත් ෙථො. තෙයො අවිපරීෙතො ආගෙදො අස් සාති, 
ද-කාරස් ස ත-කාරං කත් වා තථාගෙතොති එවෙමතස් මිං අත් ෙථ පදසිද් ධි ෙවදිතබ් බා. 

කථං තථාකාරිතාය තථාගෙතො? භගවෙතො හි වාචාය කාෙයො අනුෙලොෙමති, 
කායස් සපි වාචා, තස් මා යථාවාදී තථාකාරී, යථාකාරී තථාවාදී ච ෙහොති. එවංභූතස් ස 
චස් ස යථාවාචා, කාෙයොපි තථා ගෙතො පවත් ෙතොති අත් ෙථො. යථා ච කාෙයො, වාචාපි 
තථා ගතා පවත් තාති තථාගෙතො. ෙතෙනවාහ – ‘‘යථාවාදී, භික් ඛෙව, තථාගෙතො 
තථාකාරී, යථාකාරී තථාවාදී. ඉති යථාවාදී තථාකාරී යථාකාරී තථාවාදී. තස් මා 
‘තථාගෙතො’ති වුච් චතී’’ති (අ. නි. 4.23). එවං තථාකාරිතාය තථාගෙතො. 

කථං අභිභවනට් ෙඨන තථාගෙතො? උපරි භවග් ගං ෙහට් ඨා අවීචිං පරියන් තං 
කත් වා තිරියං අපරිමාණාසු ෙලොකධාතූසු සබ් බසත් ෙත අභිභවති සීෙලනපි 
සමාධිනාපි පඤ් ඤායපි විමුත් තියාපි, විමුත් තිඤාණදස් සෙනනපි න තස් ස තුලා වා 
පමාණං වා අත් ථි; අතුෙලො අප් පෙමෙය්යො අනුත් තෙරො රාජාතිරාජා ෙදවෙදෙවො 
සක් කානං අතිසක් ෙකො බහ් මානං අතිබහ ්මා. ෙතනාහ – ‘‘සෙදවෙක, භික් ඛෙව, 
ෙලොෙක…ෙප.… සෙදවමනුස් සාය පජාය තථාගෙතො අභිභූ අනභිභූෙතො 
අඤ් ඤදත් ථුදෙසො වසවත් තී, තස් මා ‘තථාගෙතො’ති වුච් චතී’’ති. 

තෙතවං පදසිද් ධි ෙවදිතබ් බා. අගෙදො විය අගෙදො. ෙකො පෙනස? 
ෙදසනාවිලාසමෙයො ෙචව පුඤ ්ඤුස් සෙයො ච. ෙතන ෙහස මහානුභාෙවො භිසක් ෙකො 
දිබ් බාගෙදන සප් ෙප විය සබ් බපරප් පවාදිෙනො සෙදවකඤ් ච ෙලොකං අභිභවති. ඉති 
සබ් බාෙලොකාභිභවෙන තෙථො අවිපරීෙතො ෙදසනාවිලාසමෙයො ෙචව පුඤ ්ඤුස් සෙයො 
ච අගෙදො අස් සාති. ද-කාරස් ස ත-කාරං කත් වා තථාගෙතොති ෙවදිතබ් ෙබො. එවං 
අභිභවනට් ෙඨන තථාගෙතො. 

අපි ච තථාය ගෙතොතිපි තථාගෙතො, තථං ගෙතොතිපි තථාගෙතො. ගෙතොති 
අවගෙතො, අතීෙතො පත් ෙතො පටිපන් ෙනොති අත් ෙථො. 

තත් ථ සකලෙලොකං තීරණපරිඤ් ඤාය තථාය ගෙතො අවගෙතොති තථාගෙතො. 
ෙලොකසමුදයං පහානපරිඤ් ඤාය තථාය ගෙතො අතීෙතොති තථාගෙතො. 
ෙලොකනිෙරොධං සච් ඡිකිරියාය තථාය ගෙතො පත් ෙතොති තථාගෙතො. 
ෙලොකනිෙරොධගාමිනිං පටිපදං තථං ගෙතො පටිපන් ෙනොති තථාගෙතො. ෙතන වුත් තං 
භගවතා – 

‘‘ෙලොෙකො, භික් ඛෙව, තථාගෙතන අභිසම් බුද් ෙධො, ෙලොකස් මා තථාගෙතො 
විසංයුත් ෙතො. ෙලොකසමුදෙයො, භික් ඛෙව, තථාගෙතන අභිසම් බුද් ෙධො, 
ෙලොකසමුදෙයො තථාගතස් ස පහීෙනො. ෙලොකනිෙරොෙධො, භික් ඛෙව, 
තථාගෙතන අභිසම් බුද් ෙධො, ෙලොකනිෙරොෙධො තථාගතස් ස සච් ඡිකෙතො. 
ෙලොකනිෙරොධගාමිනී පටිපදා, භික් ඛෙව, තථාගෙතන අභිසම් බුද් ධා, 
ෙලොකනිෙරොධගාමිනී පටිපදා තථාගතස් ස භාවිතා. යං භික් ඛෙව, සෙදවකස් ස 
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ෙලොකස් ස…ෙප.… සබ් බං තං තථාගෙතන අභිසම් බුද් ධං. තස ්මා, තථාගෙතොති 
වුච් චතී’’ති (අ. නි. 4.23). 

තස් සපි එවං අත් ෙථො ෙවදිතබ් ෙබො. ඉදම් පි ච තථාගතස් ස තථාගතභාවදීපෙන 
මුඛමත් තෙමව. සබ් බාකාෙරන පන තථාගෙතොව තථාගතස් ස තථාගතභාවං 
වණ් ෙණය්ය. 

කතමඤ් ච තං භික් ඛෙවති ෙයන අප් පමත් තෙකන ඔරමත් තෙකන 
සීලමත් තෙකන පුථුජ් ජෙනො තථාගතස් ස වණ් ණං වදමාෙනො වෙදය්ය, තං කතමන් ති 
පුච් ඡති? තත් ථ පුච් ඡා නාම අදිට් ඨෙජොතනා පුච් ඡා, දිට් ඨසංසන් දනා පුච් ඡා, 
විමතිච් ෙඡදනා පුච් ඡා, අනුමතිපුච් ඡා, කෙථතුකම්යතා පුච් ඡාති පඤ් චවිධා ෙහොති. 

තත් ථ කතමා අදිට් ඨෙජොතනා පුච් ඡා? පකතියා ලක් ඛණං අඤ් ඤාතං ෙහොති, 
අදිට් ඨං අතුලිතං අතීරිතං අවිභූතං අවිභාවිතං, තස් ස ඤාණාය දස් සනාය තුලනාය 
තීරණාය විභාවනාය පඤ් හං පුච් ඡති, අයං අදිට් ඨෙජොතනා පුච් ඡා. 

කතමා දිට් ඨසංසන් දනා පුච් ඡා? පකතියා ලක් ඛණං ඤාතං ෙහොති, දිට් ඨං තුලිතං 
තීරිතං විභූතං විභාවිතං, තස් ස අඤ් ෙඤහි පණ් ඩිෙතහි සද් ධිං සංසන් දනත් ථාය පඤ් හං 
පුච් ඡති, අයං දිට් ඨසංසන් දනා පුච් ඡා. 

කතමා විමතිච් ෙඡදනා පුච් ඡා? පකතියා සංසයපක් ඛන් ෙදො ෙහොති, 
විමතිපක් ඛන් ෙදො, ද් ෙවළ් හකජාෙතො, ‘‘එවං නු ෙඛො, න නු ෙඛො, කින් නු ෙඛො, කථං 
නු ෙඛො’’ති. ෙසො විමතිච් ෙඡදනත් ථාය පඤ් හං පුච් ඡති. අයං විමතිච් ෙඡදනා පුච් ඡා. 

කතමා අනුමතිපුච් ඡා? භගවා භික් ඛූනං අනුමතියා පඤ් හං පුච් ඡති – ‘‘තං කිං 
මඤ් ඤථ, භික් ඛෙව, රූපං නිච් චං වා අනිච් චං වා’’ති. අනිච් චං, භන් ෙත. යං 
පනානිච් චං, දුක් ඛං වා තං සුඛං වාති? දුක් ඛං භන් ෙතති (මහාව. 21) සබ් බං 
වත් තබ් බං, අයං අනුමතිපුච් ඡා. 

කතමා කෙථතුකම්යතා පුච් ඡා? භගවා භික් ඛූනං කෙථතුකම්යතාය පඤ් හං 
පුච් ඡති. චත් තාෙරොෙම, භික් ඛෙව, සතිපට් ඨානා. කතෙම චත් තාෙරො?…ෙප.… 
අට් ඨිෙම භික් ඛෙව මග් ගඞ් ගා. කතෙම අට් ඨාති, අයං කෙථතුකම්යතා පුච් ඡා. 

ඉති ඉමාසු පඤ් චසු පුච් ඡාසු අදිට් ඨස් ස තාව කස් සචි ධම් මස් ස අභාවෙතො 
තථාගතස් ස අදිට් ඨෙජොතනා පුච් ඡා නත් ථි. ‘‘ඉදං නාම අඤ් ෙඤහි පණ් ඩිෙතහි 
සමණබාහ් මෙණහි සද් ධිං සංසන් දිත් වා ෙදෙසස් සාමී’’ති සමන් නාහාරස් ෙසව 
අනුප් පජ් ජනෙතො දිට් ඨසංසන් දනා පුච් ඡාපි නත් ථි. යස් මා පන බුද් ධානං එකධම් ෙමපි 
ආසප් පනා පරිසප් පනා නත් ථි, ෙබොධිමණ් ෙඩෙයව සබ් බා කඞ් ඛා ඡින් නා; තස් මා 
විමතිච් ෙඡදනා පුච් ඡාපි නත් ථිෙයව. අවෙසසා පන ද් ෙව පුච් ඡා බුද් ධානං අත් ථි, තාසු 
අයං කෙථතුකම්යතා පුච් ඡා නාම. 
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8. ඉදානි තං කෙථතුකම්යතාය පුච් ඡාය පුච් ඡිතමත් ථං කෙථතුං ‘‘පාණාතිපාතං 
පහායා’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ පාණස ්ස අතිපාෙතො පාණාතිපාෙතො, පාණවෙධො, පාණඝාෙතොති වුත් තං 
ෙහොති. පාෙණොති ෙචත් ථ ෙවොහාරෙතො සත් ෙතො, පරමත් ථෙතො ජීවිතින් දියං, තස් මිං 
පන පාෙණ පාණසඤ් ඤිෙනො ජීවිතින් දියුපච් ෙඡදකඋපක් කමසමුට් ඨාපිකා 
කායවචීද් වාරානං අඤ් ඤතරද් වාරප් පවත් තා වධකෙචතනා පාණාතිපාෙතො. ෙසො 
ගුණවිරහිෙතසු තිරච් ඡානගතාදීසු පාෙණසු ඛුද් දෙක පාෙණ අප් පසාවජ් ෙජො, 
මහාසරීෙර මහාසාවජ් ෙජො, කස් මා? පෙයොගමහන් තතාය. පෙයොගසමත් ෙතපි 
වත් ථුමහන් තතාය. ගුණවන් ෙතසු මනුස් සාදීසු අප් පගුෙණ පාෙණ අප් පසාවජ් ෙජො, 
මහාගුෙණ මහාසාවජ් ෙජො. සරීරගුණානං පන සමභාෙව සති කිෙලසානං 
උපක් කමානඤ් ච මුදුතාය අප් පසාවජ් ෙජො, තිබ් බතාය මහාසාවජ් ෙජොති ෙවදිතබ් ෙබො. 

තස් ස පඤ් ච සම් භාරා ෙහොන් ති – පාෙණො, පාණසඤ් ඤිතා, වධකචිත් තං, 
උපක් කෙමො, ෙතන මරණන් ති. ඡ පෙයොගා – සාහත් ථිෙකො, ආණත් තිෙකො, 
නිස් සග් ගිෙයො, ථාවෙරො, විජ් ජාමෙයො, ඉද් ධිමෙයොති. ඉමස් මිං පනත් ෙථ 
විත් ථාරියමාෙන අතිවිය පපඤ ්ෙචො ෙහොති, තස් මා තං න විත් ථාරයාම, අඤ් ඤඤ් ච 
එවරූපං. අත් ථිෙකහි පන සමන් තපාසාදිකං විනයට් ඨකථං ඔෙලොෙකත් වා 
ගෙහතබ් බං. 

පහායාති ඉමං පාණාතිපාතෙචතනාසඞ් ඛාතං දුස් සීල්යං පජහිත් වා. පටිවිරෙතොති 
පහීනකාලෙතො පට් ඨාය තෙතො දුස් සීල්යෙතො ඔරෙතො විරෙතොව. නත් ථි තස ්ස 
වීතික් කමිස් සාමීති චක් ඛුෙසොතවිඤ් ෙඤය්යා ධම් මා පෙගව කායිකාති ඉමිනාව 
නෙයන අඤ් ෙඤසුපි එවරූෙපසු පෙදසු අත් ෙථො ෙවදිතබ් ෙබො. 

සමෙණොති භගවා සමිතපාපතාය ලද් ධෙවොහාෙරො. ෙගොතෙමොති ෙගොත් තවෙසන. 
න ෙකවලඤ් ච භගවාෙයව පාණාතිපාතා පටිවිරෙතො, භික් ඛුසඞ් ෙඝොපි පටිවිරෙතො, 
ෙදසනා පන ආදිෙතො පට් ඨාය එවං ආගතා, අත් ථං පන දීෙපන් ෙතන 
භික් ඛුසඞ් ඝවෙසනාපි දීෙපතුං වට් ටති. 

නිහිතදණ් ෙඩො නිහිතසත් ෙථොති පරූපඝාතත් ථාය දණ් ඩං වා සත් ථං වා ආදාය 
අවත් තනෙතො නික් ඛිත් තදණ් ෙඩො ෙචව නික් ඛිත් තසත් ෙථො චාති අත් ෙථො. එත් ථ ච 
ඨෙපත් වා දණ් ඩං සබ් බම් පි අවෙසසං උපකරණං සත් තානං විෙහඨනභාවෙතො 
සත් ථන් ති ෙවදිතබ් බං. යං පන භික් ඛූ කත් තරදණ් ඩං වා දන් තකට් ඨං වා වාසිං 
පිප් ඵලිකං වා ගෙහත් වා විචරන් ති, න තං පරූපඝාතත් ථාය. තස් මා නිහිතදණ් ෙඩො 
නිහිතසත් ෙථො ත් ෙවව සඞ් ඛ්යං ගච් ඡති. 

ලජ් ජීති පාපජිගුච් ඡනලක් ඛණාය ලජ් ජාය සමන් නාගෙතො. දයාපන් ෙනොති දයං 
ෙමත් තචිත් තතං ආපන් ෙනො. සබ් බපාණභූතහිතානුකම් පීති; සබ් ෙබ පාණභූෙත 
හිෙතන අනුකම් පෙකො. තාය දයාපන් නතාය සබ් ෙබසං පාණභූතානං හිතචිත් තෙකොති 
අත් ෙථො. විහරතීති ඉරියති යෙපති යාෙපති පාෙලති. ඉති වා හි, භික් ඛෙවති එවං වා 
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භික් ඛෙව. වා සද් ෙදො උපරි ‘‘අදින් නාදානං පහායා’’තිආදීනි අෙපක් ඛිත් වා 
විකප් පත් ෙථො වුත් ෙතො, එවං සබ් බත් ථ පුරිමං වා පච් ඡිමං වා අෙපක් ඛිත් වා 
විකප් පභාෙවො ෙවදිතබ් ෙබො. 

අයං පෙනත් ථ සඞ් ෙඛෙපො – භික් ඛෙව, පුථුජ් ජෙනො තථාගතස් ස වණ් ණං 
වදමාෙනො එවං වෙදය්ය – ‘‘සමෙණො ෙගොතෙමො පාණං න හනති, න ඝාෙතති, න 
තත් ථ සමනුඤ් ෙඤො ෙහොති, විරෙතො ඉමස් මා දුස් සීල්යා; අෙහො, වත ෙර බුද් ධගුණා 
මහන් තා’’ති, ඉති මහන් තං උස ්සාහං කත් වා වණ් ණං වත් තුකාෙමොපි අප් පමත් තකං 
ඔරමත් තකං ආචාරසීලමත් තකෙමව වක් ඛති. උපරි අසාධාරණභාවං නිස් සාය 
වණ් ණං වත් තුං න සක් ඛිස් සති. න ෙකවලඤ් ච පුථුජ් ජෙනොව 
ෙසොතාපන් නසකදාගාමිඅනාගාමිඅරහන් ෙතොපි පච් ෙචකබුද් ධාපි න 
සක් ෙකොන් තිෙයව; තථාගෙතොෙයව පන සක් ෙකොති, තං ෙවො උපරි වක් ඛාමීති, 
අයෙමත් ථ සාධිප් පායා අත් ථවණ් ණනා. ඉෙතො පරං පන අපුබ් බපදෙමව 
වණ් ණයිස් සාම. 

අදින් නාදානං පහායාති එත් ථ අදින් නස් ස ආදානං අදින් නාදානං, පරසංහරණං, 
ෙථය්යං, ෙචොරිකාති වුත් තං ෙහොති. තත් ථ අදින් නන් ති පරපරිග් ගහිතං, යත් ථ පෙරො 
යථාකාමකාරිතං ආපජ් ජන් ෙතො අදණ් ඩාරෙහො අනුපවජ් ෙජො ච ෙහොති. තස් මිං 
පරපරිග් ගහිෙත පරපරිග් ගහිතසඤ් ඤිෙනො, තදාදායකඋපක් කමසමුට් ඨාපිකා 
ෙථය්යෙචතනා අදින් නාදානං. තං හීෙන පරසන් තෙක අප් පසාවජ් ජං, පණීෙත 
මහාසාවජ් ජං, කස් මා? වත් ථුපණීතතාය. වත් ථුසමත් ෙත සති ගුණාධිකානං සන් තෙක 
වත් ථුස ්මිං මහාසාවජ් ජං. තං තං ගුණාධිකං උපාදාය තෙතො තෙතො හීනගුණස් ස 
සන් තෙක වත් ථුස ්මිං අප් පසාවජ් ජං. 

තස් ස පඤ ්ච සම් භාරා ෙහොන් ති – පරපරිග් ගහිතං, පරපරිග් ගහිතසඤ් ඤිතා, 
ෙථය්යචිත් තං, උපක් කෙමො, ෙතන හරණන් ති. ඡ පෙයොගා – සාහත් ථිකාදෙයොව. ෙත 
ච ෙඛො යථානුරූපං ෙථය්යාවහාෙරො, පසය් හාවහාෙරො, පටිච් ඡන් නාවහාෙරො, 
පරිකප් පාවහාෙරො, කුසාවහාෙරොති ඉෙමසං අවහාරානං වෙසන පවත් තා, අයෙමත් ථ 
සඞ් ෙඛෙපො. විත් ථාෙරො පන සමන් තපාසාදිකායං වුත් ෙතො. 

දින් නෙමව ආදියතීති දින් නාදායී. චිත් ෙතනපි දින් නෙමව පටිකඞ් ඛතීති 
දින් නපාටිකඞ් ඛී. ෙථෙනතීති ෙථෙනො. න ෙථෙනන අෙථෙනන. අෙථනත් තාෙයව 
සුචිභූෙතන. අත් තනාති අත් තභාෙවන. අෙථනං සුචිභූතං අත් තානං කත් වා විහරතීති 
වුත් තං ෙහොති. ෙසසං පඨමසික් ඛාපෙද වුත් තනෙයෙනව ෙයොෙජතබ් බං. යථා ච ඉධ, 
එවං සබ් බත් ථ. 

අබහ ්මචරියන් ති අෙසට් ඨචරියං. බහ් මං ෙසට් ඨං ආචාරං චරතීති බහ ්මචාරී. 
ආරාචාරීති අබහ් මචරියෙතො දූරචාරී. ෙමථුනාති රාගපරියුට් ඨානවෙසන සදිසත් තා 
ෙමථුනකාති ලද් ධෙවොහාෙරහි පටිෙසවිතබ් බෙතො ෙමථුනාති සඞ් ඛ්යං ගතා 
අසද් ධම් මා. ගාමධම් මාති ගාමවාසීනං ධම් මා. 
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9. මුසාවාදං පහායාති එත් ථ මුසාති විසංවාදනපුෙරක් ඛාරස් ස අත් ථභඤ් ජනෙකො 
වචීපෙයොෙගො කායපෙයොෙගො, වා විසංවාදනාධිප් පාෙයන පනස් ස 
පරවිසංවාදකකායවචීපෙයොගසමුට් ඨාපිකා ෙචතනා මුසාවාෙදො. 

අපෙරො නෙයො, ‘මුසා’ති අභූතං අතච් ඡං වත් ථු. ‘වාෙදො’ති තස් ස භූතෙතො 
තච් ඡෙතො විඤ් ඤාපනං. ලක් ඛණෙතො පන අතථං වත් ථුං තථෙතො පරං 
විඤ් ඤාෙපතුකාමස් ස තථාවිඤ් ඤත් තිසමුට් ඨාපිකා ෙචතනා මුසාවාෙදො. ෙසො 
යමත් ථං භඤ් ජති, තස් ස අප් පතාය අප් පසාවජ් ෙජො, මහන් තතාය මහාසාවජ් ෙජො. 

අපි ච ගහට් ඨානං අත් තෙනො සන් තකං අදාතුකාමතාය 
නත් ථීතිආදිනයප් පවත් ෙතො අප් පසාවජ් ෙජො, සක් ඛිනා හුත් වා අත් ථභඤ් ජනත් ථං 
වුත් ෙතො මහාසාවජ් ෙජො, පබ් බජිතානං අප් පකම් පි ෙතලං වා සප් පිං වා ලභිත් වා 
හසාධිප් පාෙයන – ‘‘අජ් ජ ගාෙම ෙතලං නදී මඤ් ෙඤ සන් දතී’’ති පූරණකථානෙයන 
පවත් ෙතො අප් පසාවජ් ෙජො, අදිට් ඨංෙයව පන දිට් ඨන් තිආදිනා නෙයන වදන් තානං 
මහාසාවජ් ෙජො. 

තස් ස චත් තාෙරො සම් භාරා ෙහොන් ති – අතථං වත් ථු, විසංවාදනචිත් තං, තජ් ෙජො 
වායාෙමො, පරස් ස තදත් ථවිජානනන් ති. එෙකො පෙයොෙගො සාහත් ථිෙකොව. ෙසො 
කාෙයන වා කායපටිබද් ෙධන වා වාචාය වා පරවිසංවාදනකිරියාකරෙණන 
දට් ඨබ් ෙබො. තාය ෙච කිරියාය පෙරො තමත් ථං ජානාති, අයං 
කිරියසමුට් ඨාපිකෙචතනාක් ඛෙණෙයව මුසාවාදකම් මුනා බජ් ඣති. 

යස් මා පන යථා කායකායපටිබද් ධවාචාහි පරං විසංවාෙදති, තථා ‘‘ඉදමස් ස 
භණාහී’’ති ආණාෙපන් ෙතොපි පණ් ණං ලිඛිත් වා පුරෙතො නිස් සජ් ජන් ෙතොපි, 
‘‘අයමත් ෙථො එවං දට් ඨබ් ෙබො’’ති කුඩ් ඩාදීසු ලිඛිත් වා ඨෙපන් ෙතොපි. තස ්මා එත් ථ 
ආණත් තිකනිස් සග් ගියථාවරාපි පෙයොගා යුජ් ජන් ති, අට් ඨකථාසු පන අනාගතත් තා 
වීමංසිත් වා ගෙහතබ් බා. 

සච් චං වදතීති සච් චවාදී. සච් ෙචන සච් චං සන් දහති ඝෙටතීති සච් චසන් ෙධො. න 
අන් තරන් තරා මුසා වදතීති අත් ෙථො. ෙයො හි පුරිෙසො කදාචි මුසා වදති, කදාචි සච් චං, 
තස් ස මුසාවාෙදන අන් තරිතත් තා සච් චං සච් ෙචන න ඝටීයති; තස් මා ෙසො න 
සච් චසන් ෙධො. අයං පන න තාදිෙසො, ජීවිතෙහතුපි මුසා අවත් වා සච් ෙචන සච් චං 
සන් දහති ෙයවාති සච් චසන් ෙධො. 

ෙථෙතොති ථිෙරො ථිරකෙථොති අත් ෙථො. එෙකො හි පුග් ගෙලො හලිද් දිරාෙගො විය, 
ථුසරාසිම් හි නිඛාතඛාණු විය, අස් සපිට් ෙඨ ඨපිතකුම් භණ් ඩමිව ච න ථිරකෙථො ෙහොති, 
එෙකො පාසාණෙලඛා විය, ඉන් දඛීෙලො විය ච ථිරකෙථො ෙහොති, අසිනා සීසං 
ඡින් දන් ෙතපි ද් ෙව කථා න කෙථති, අයං වුච් චති ෙථෙතො. 

පච් චයිෙකොති පත් තියායිතබ් බෙකො, සද් ධායිතබ් බෙකොති අත් ෙථො. එකච් ෙචො හි 
පුග් ගෙලො න පච් චයිෙකො ෙහොති, ‘‘ඉදං ෙකන වුත් තං, අසුෙකනා’’ති වුත් ෙත ‘‘මා 
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තස් ස වචනං සද් දහථා’’ති වත් තබ් බතං ආපජ් ජති. එෙකො පච් චයිෙකො ෙහොති, ‘‘ඉදං 
ෙකන වුත් තං, අසුෙකනා’’ති වුත් ෙත ‘‘යදි ෙතන වුත් තං, ඉදෙමව පමාණං, ඉදානි 
උපපරික් ඛිතබ් බං නත් ථි, එවෙමව ඉද’’න් ති වත් තබ් බතං ආපජ් ජති, අයං වුච් චති 
පච් චයිෙකො. අවිසංවාදෙකො ෙලොකස් සාති තාය සච් චවාදිතාය ෙලොකං න 
විසංවාෙදතීති අත් ෙථො. 

පිසුණං වාචං පහායාතිආදීසු යාය වාචාය යස් ස තං වාචං භාසති, තස් ස හදෙය 
අත් තෙනො පියභාවං, පරස් ස ච සුඤ් ඤභාවං කෙරොති, සා පිසුණා වාචා. 

යාය පන අත් තානම් පි පරම් පි ඵරුසං කෙරොති, යා වාචා සයම් පි ඵරුසා, ෙනව 
කණ් ණසුඛා න හදයඞ් ගමා, අයං ඵරුසා වාචා. 

ෙයන සම් ඵං පලපති නිරත් ථකං, ෙසො සම් ඵප් පලාෙපො. 

ෙතසං මූලභූතා ෙචතනාපි පිසුණවාචාදිනාෙමව ලභති, සා එව ච 
ඉධාධිප් ෙපතාති. 

තත් ථ සංකිලිට් ඨචිත් තස ්ස පෙරසං වා ෙභදාය අත් තෙනො පියකම්යතාය වා 
කායවචීපෙයොගසමුට් ඨාපිකා ෙචතනා පිසුණවාචා. සා යස් ස ෙභදං කෙරොති, තස් ස 
අප් පගුණතාය අප් පසාවජ් ජා, මහාගුණතාය මහාසාවජ් ජා. 

තස් සා චත් තාෙරො සම් භාරා – භින් දිතබ් ෙබො පෙරො, ‘‘ඉති ඉෙම නානා 
භවිස් සන් ති, විනා භවිස් සන් තී’’ති ෙභදපුෙරක් ඛාරතා වා, ‘‘ඉති අහං පිෙයො භවිස් සාමි 
විස් සාසිෙකො’’ති පියකම්යතා වා, තජ් ෙජො වායාෙමො, තස් ස තදත් ථවිජානනන් ති. 
ඉෙමසං ෙභදායාති, ෙයසං ඉෙතොති වුත් තානං සන් තිෙක සුතං ෙතසං ෙභදාය. 

භින් නානං වා සන් ධාතාති ද් වින් නං මිත් තානං වා සමානුපජ් ඣායකාදීනං වා 
ෙකනචිෙදව කාරෙණන භින් නානං එකෙමකං උපසඞ් කමිත් වා ‘‘තුම් හාකං ඊදිෙස 
කුෙල ජාතානං එවං බහුස් සුතානං ඉදං න යුත් ත’’න් තිආදීනි වත් වා සන් ධානං කත් තා 
අනුකත් තා. අනුප් පදාතාති සන් ධානානුප් පදාතා. ද් ෙව ජෙන සමග් ෙග දිස් වා – 
‘‘තුම් හාකං එවරූෙප කුෙල ජාතානං එවරූෙපහි ගුෙණහි සමන් නාගතානං 
අනුච් ඡවිකෙමත’’න් තිආදීනි වත් වා දළ ්හීකම් මං කත් තාති අත් ෙථො. සමග් ෙගො 
ආරාෙමො අස් සාති සමග් ගාරාෙමො. යත් ථ සමග් ගා නත් ථි, තත් ථ වසිතුම් පි න ඉච් ඡතීති 
අත් ෙථො. සමග් ගරාෙමොතිපි පාළි, අයෙමෙවත් ථ අත් ෙථො. සමග් ගරෙතොති සමග් ෙගසු 
රෙතො, ෙත පහාය අඤ් ඤත් ථ ගන් තුම් පි න ඉච් ඡතීති අත් ෙථො. සමග් ෙග දිස් වාපි 
සුත් වාපි නන් දතීති සමග් ගනන් දී, සමග් ගකරණිං වාචං භාසිතාති යා වාචා සත් ෙත 
සමග් ෙගෙයව කෙරොති, තං සාමග් ගිගුණපරිදීපිකෙමව වාචං භාසති, න ඉතරන් ති. 

පරස් ස මම් මච් ෙඡදකකායවචීපෙයොගසමුට් ඨාපිකා එකන් තඵරුසෙචතනා 
ඵරුසාවාචා. තස ්සා ආවිභාවත් ථමිදං වත් ථු – එෙකො කිර දාරෙකො මාතුවචනං 
අනාදියිත් වා අරඤ ්ඤං ගච් ඡති, තං මාතා නිවත් ෙතතුමසක් ෙකොන් තී – ‘‘චණ් ඩා තං 
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මහිංසී අනුබන් ධතූ’’ති අක් ෙකොසි. අථස ්ස තෙථව අරඤ් ෙඤ මහිංසී උට් ඨාසි. 
දාරෙකො ‘‘යං මම මාතා මුෙඛන කෙථසි, තං මා ෙහොතු, යං චිත් ෙතන චින් ෙතසි තං 
ෙහොතූ’’ති, සච් චකිරියමකාසි. මහිංසී තත් ෙථව බද් ධා විය අට් ඨාසි. එවං 
මම් මච් ෙඡදෙකොපි පෙයොෙගො චිත් තසණ් හතාය න ඵරුසා වාචා ෙහොති. මාතාපිතෙරො 
හි කදාචි පුත් තෙක එවං වදන් ති – ‘‘ෙචොරා ෙවො ඛණ් ඩාඛණ් ඩං කෙරොන් තූ’’ති, 
උප් පලපත් තම් පි ච ෙනසං උපරි පතන් තං න ඉච් ඡන් ති. ආචරියුපජ් ඣායා ච කදාචි 
නිස් සිතෙක එවං වදන් ති – ‘‘කිං ඉෙම අහිරීකා අෙනොත් තප් පිෙනො චරන් ති, නිද් ධමථ 
ෙන’’ති, අථ ච ෙනසං ආගමාධිගමසම් පත් තිං ඉච් ඡන් ති. යථා ච චිත් තසණ් හතාය 
ඵරුසා වාචා න ෙහොති, එවං වචනසණ් හතාය අඵරුසා වාචා න ෙහොති. න හි 
මාරාෙපතුකාමස් ස – ‘‘ඉමං සුඛං සයාෙපථා’’ති වචනං අඵරුසා වාචා ෙහොති, 
චිත් තඵරුසතාය පෙනසා ඵරුසා වාචාව. සා යං සන් ධාය පවත් තිතා, තස් ස 
අප් පගුණතාය අප් පසාවජ් ජා, මහාගුණතාය මහාසාවජ් ජා. තස් සා තෙයො සම් භාරා – 
අක් ෙකොසිතබ් ෙබො පෙරො, කුපිතචිත් තං, අක් ෙකොසනාති. 

ෙනලාති එලං වුච් චති ෙදොෙසො, නාස් සා එලන් ති ෙනලා, නිද් ෙදොසාති අත් ෙථො. 
‘‘ෙනලඞ් ෙගො ෙසතපච් ඡාෙදො’’ති, (උදා. 65) එත් ථ වුත් තෙනලං විය. කණ් ණසුඛාති 
බ්යඤ් ජනමධුරතාය කණ් ණානං සුඛා, සූචිවිජ් ඣනං විය කණ් ණසූලං න ජෙනති. 
අත් ථමධුරතාය සකලසරීෙර ෙකොපං අජෙනත් වා ෙපමං ජෙනතීති ෙපමනීයා. හදයං 
ගච් ඡති, අප් පටිහඤ් ඤමානා සුෙඛන චිත් තං පවිසතීති හදයඞ් ගමා. 
ගුණපරිපුණ් ණතාය පුෙර භවාති ෙපොරී පුෙර සංවඩ් ඪනාරී විය සුකුමාරාතිපි ෙපොරී. 
පුරස් ස එසාතිපි ෙපොරී. නගරවාසීනං කථාති අත් ෙථො. නගරවාසිෙනො හි යුත් තකථා 
ෙහොන් ති. පිතිමත් තං පිතාති වදන් ති, භාතිමත් තං භාතාති වදන් ති, මාතිමත් තං මාතාති 
වදන් ති. එවරූපී කථා බහුෙනො ජනස් ස කන් තා ෙහොතීති බහුජනකන් තා. 
කන් තභාෙවෙනව බහුෙනො ජනස් ස මනාපා චිත් තවුඩ් ඪිකරාති බහුජනමනාපා. 

අනත් ථවිඤ් ඤාපිකා කායවචීපෙයොගසමුට් ඨාපිකා අකුසලෙචතනා 
සම් ඵප් පලාෙපො. ෙසො ආෙසවනමන් දතාය අප් පසාවජ් ෙජො, ආෙසවනමහන් තතාය 
මහාසාවජ් ෙජො, තස් ස ද් ෙව සම් භාරා – 
භාරතයුද් ධසීතාහරණාදිනිරත් ථකකථාපුෙරක් ඛාරතා, තථාරූපී කථා කථනඤ් ච. 

කාෙලන වදතීති කාලවාදී වත් තබ් බයුත් තකාලං සල් ලක් ෙඛත් වා වදතීති 
අත් ෙථො. භූතං තථං තච් ඡං සභාවෙමව වදතීති භූතවාදී. 
දිට් ඨධම් මිකසම් පරායිකත් ථසන් නිස් සිතෙමව කත් වා වදතීති අත් ථවාදී. 
නවෙලොකුත් තරධම් මසන් නිස් සිතං කත් වා වදතීති ධම් මවාදී 
සංවරවිනයපහානවිනයසන් නිස් සිතං කත් වා වදතීති විනයවාදී. 

නිධානං වුච් චති ඨපෙනොකාෙසො, නිධානමස් සා අත් ථීති නිධානවතී. හදෙය 
නිධාතබ් බයුත් තකං වාචං භාසිතාති අත් ෙථො. කාෙලනාති එවරූපිං භාසමාෙනොපි ච – 
‘‘අහං නිධානවතිං වාචං භාසිස් සාමී’’ති න අකාෙලන භාසති, යුත් තකාලං පන 
අෙපක් ඛිත් වාව භාසතීති අත් ෙථො. සාපෙදසන් ති සඋපමං, සකාරණන් ති අත් ෙථො. 

Free Distribution www.aathaapi.org



පරියන් තවතින් ති පරිච් ෙඡදං දස ්ෙසත් වා යථාස් සා පරිච් ෙඡෙදො පඤ් ඤායති, එවං 
භාසතීති අත් ෙථො. අත් ථසංහිතන් ති අෙනෙකහිපි නෙයහි විභජන් ෙතන පරියාදාතුං 
අසක් කුෙණය්යතාය අත් ථසම් පන් නං භාසති. යං වා ෙසො අත් ථවාදී අත් ථං වදති, 
ෙතන අත් ෙථන සහිතත් තා අත් ථසංහිතං වාචං භාසති, න අඤ ්ඤං නික් ඛිපිත් වා 
අඤ් ඤං භාසතීති වුත් තං ෙහොති. 

10. බීජගාමභූතගාමසමාරම් භාති මූලබීජං ඛන් ධබීජං ඵළුබීජං අග් ගබීජං 
බීජබීජන් ති පඤ් චවිධස් ස බීජගාමස් ස ෙචව, යස් ස කස් සචි නීලතිණරුක් ඛාදිකස් ස 
භූතගාමස් ස ච සමාරම් භා, ෙඡදනෙභදනපචනාදිභාෙවන විෙකොපනා පටිවිරෙතොති 
අත් ෙථො. 

එකභත් තිෙකොති පාතරාසභත් තං සායමාසභත් තන් ති ද් ෙව භත් තානි, ෙතසු 
පාතරාසභත් තං අන් ෙතොමජ් ඣන් හිෙකන පරිච් ඡින් නං, ඉතරං මජ් ඣන් හිකෙතො 
උද් ධං අන් ෙතො අරුෙණන. තස ්මා අන් ෙතොමජ් ඣන් හිෙක දසක් ඛත් තුං 
භුඤ් ජමාෙනොපි එකභත් තිෙකොව ෙහොති. තං සන් ධාය වුත් තං ‘‘එකභත් තිෙකො’’ති. 

රත් තියා ෙභොජනං රත් ති, තෙතො උපරෙතොති රත් තූපරෙතො. අතික් කන් ෙත 
මජ් ඣන් හිෙක යාව සූරියත් ථඞ් ගමනා ෙභොජනං විකාලෙභොජනං නාම. තෙතො 
විරතත් තා විරෙතො විකාලෙභොජනා. කදා විරෙතො? අෙනොමානදීතීෙර 
පබ් බජිතදිවසෙතො පට් ඨාය. 

සාසනස් ස අනනුෙලොමත් තා විසූකං පටාණීභූතං දස ්සනන් ති විසූකදස් සනං. 
අත් තනා නච් චනනච් චාපනාදිවෙසන නච් චා ච ගීතා ච වාදිතා ච අන් තමෙසො 
මයූරනච් චාදිවෙසනපි පවත් තානං නච් චාදීනං විසූකභූතා දස් සනා චාති 
නච් චගීතවාදිතවිසූකදස් සනා. නච් චාදීනි හි අත් තනා පෙයොෙජතුං වා පෙරහි 
පෙයොජාෙපතුං වා පයුත් තානි පස් සිතුං වා ෙනව භික් ඛූනං න භික් ඛුනීනඤ් ච 
වට් ටන් ති. 

මාලාදීසු මාලාති යං කිඤ් චි පුප් ඵං. ගන් ධන් ති යං කිඤ් චි ගන් ධජාතං. 
විෙලපනන් ති ඡවිරාගකරණං. තත් ථ පිළන් ධන් ෙතො ධාෙරති නාම, ඌනට් ඨානං 
පූෙරන් ෙතො මණ් ෙඩති නාම, ගන් ධවෙසන ඡවිරාගවෙසන ච සාදියන් ෙතො විභූෙසති 
නාම. ඨානං වුච් චති කාරණං. තස් මා යාය දුස් සීල්යෙචතනාය තානි මාලාධාරණාදීනි 
මහාජෙනො කෙරොති, තෙතො පටිවිරෙතොති අත් ෙථො. 

උච් චාසයනං වුච් චති පමාණාතික් කන් තං. මහාසයනන් ති අකප් පියපච් චත් ථරණං. 
තෙතො විරෙතොති අත් ෙථො. 

ජාතරූපන් ති සුවණ් ණං. රජතන් ති කහාපෙණො, ෙලොහමාසෙකො, ජතුමාසෙකො, 
දාරුමාසෙකොති ෙය ෙවොහාරං ගච් ඡන් ති. තස් ස උභයස් සාපි පටිග් ගහණා පටිවිරෙතො, 
ෙනව නං උග් ගණ් හාති, න උග් ගණ් හාෙපති, න උපනික් ඛිත් තං සාදියතීති අත් ෙථො. 
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ආමකධඤ් ඤපටිග් ගහණාති, සාලිවීහියවෙගොධූමකඞ් ගුවරකකුදූසකසඞ් ඛාතස් ස 
සත් තවිධස් සාපි ආමකධඤ් ඤස් ස පටිග් ගහණා. න ෙකවලඤ් ච එෙතසං 
පටිග් ගහණෙමව, ආමසනම් පි භික් ඛූනං න වට් ටතිෙයව. ආමකමංසපටිග් ගහණාති 
එත් ථ අඤ ්ඤත ඔදිස් ස අනුඤ ්ඤාතා ආමකමංසමච් ඡානං පටිග් ගහණෙමව භික් ඛූනං 
න වට් ටති, ෙනො ආමසනං. 

ඉත් ථිකුමාරිකපටිග් ගහණාති එත් ථ ඉත් ථීති පුරිසන් තරගතා, ඉතරා කුමාරිකා 
නාම, තාසං පටිග් ගහණම් පි ආමසනම් පි අකප් පියෙමව. 

දාසිදාසපටිග් ගහණාති එත් ථ දාසිදාසවෙසෙනව ෙතසං පටිග් ගහණං න වට් ටති. 
‘‘කප් පියකාරකං දම් මි, ආරාමිකං දම් මී’’ති එවං වුත් ෙත පන වට් ටති. 

අෙජළකාදීසු ෙඛත් තවත් ථුපරිෙයොසාෙනසු කප් පියාකප් පියනෙයො විනයවෙසන 
උපපරික් ඛිතබ් ෙබො. තත් ථ ෙඛත් තං නාම යස් මිං පුබ් බණ් ණං රුහති. වත් ථු නාම 
යස් මිං අපරණ් ණං රුහති. යත් ථ වා උභයම් පි රුහති, තං ෙඛත් තං. තදත් ථාය 
අකතභූමිභාෙගො වත් ථු. ෙඛත් තවත් ථුසීෙසන ෙචත් ථ වාපිතළාකාදීනිපි 
සඞ් ගහිතාෙනව. 

දූෙතය්යං වුච් චති දූතකම් මං, ගිහීනං පහිතං පණ් ණං වා සාසනං වා ගෙහත් වා 
තත් ථ තත් ථ ගමනං. පහිණගමනං වුච් චති ඝරා ඝරං ෙපසිතස් ස ඛුද් දකගමනං. 
අනුෙයොෙගො නාම තදුභයකරණං. තස ්මා දූෙතය්යපහිණගමනානං අනුෙයොගාති. 
එවෙමත් ථ අත් ෙථො ෙවදිතබ් ෙබො. 

කයවික් කයාති කයා ච වික් කයා ච. තුලාකූටාදීසු කූටන් ති වඤ ්චනං. තත් ථ 
තුලාකූටං නාම රූපකූටං අඞ් ගකූටං, ගහණකූටං, පටිච් ඡන් නකූටන් ති චතුබ් බිධං 
ෙහොති. තත් ථ රූපකූටං නාම ද් ෙව තුලා සමරූපා කත් වා ගණ් හන් ෙතො මහතියා 
ගණ් හාති, දදන් ෙතො ඛුද් දිකාය ෙදති. අඞ් ගකූටං නාම ගණ් හන් ෙතො පච් ඡාභාෙග 
හත් ෙථන තුලං අක් කමති, දදන් ෙතො පුබ් බභාෙග. ගහණකූටං නාම ගණ් හන් ෙතො 
මූෙල රජ් ජුං ගණ් හාති, දදන් ෙතො අග් ෙග. පටිච් ඡන් නකූටං නාම තුලං සුසිරං කත් වා 
අන් ෙතො අයචුණ් ණං පක් ඛිපිත් වා ගණ් හන් ෙතො තං පච් ඡාභාෙග කෙරොති, දදන් ෙතො 
අග් ගභාෙග. 

කංෙසො වුච් චති සුවණ් ණපාති, තාය වඤ් චනං කංසකූටං. කථං? එකං 
සුවණ් ණපාතිං කත් වා අඤ ්ඤා ද් ෙව තිස් ෙසො ෙලොහපාතිෙයො සුවණ් ණවණ් ෙණ 
කෙරොති, තෙතො ජනපදං ගන් ත් වා කිඤ් චිෙදව අඩ් ඪං කුලං පවිසිත් වා – 
‘‘සුවණ් ණභාජනානි කිණථා’’ති වත් වා අග් ෙඝ පුච් ඡිෙත සමග් ඝතරං දාතුකාමා 
ෙහොන් ති. තෙතො ෙතහි – ‘‘කථං ඉෙමසං සුවණ් ණභාෙවො ජානිතබ් ෙබො’’ති වුත් ෙත, 
‘‘වීමංසිත් වා ගණ් හථා’’ති සුවණ් ණපාතිං පාසාෙණ ඝංසිත් වා සබ් බා පාතිෙයො දත් වා 
ගච් ඡති. 
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මානකූටං නාම හදයෙභදසිඛාෙභදරජ් ජුෙභදවෙසන තිවිධං ෙහොති. තත් ථ 
හදයෙභෙදො සප් පිෙතලාදිමිනනකාෙල ලබ් භති. තානි හි ගණ් හන් ෙතො 
ෙහට් ඨාඡිද් ෙදන මාෙනන – ‘‘සණිකං ආසිඤ් චා’’ති වත් වා අන් ෙතොභාජෙන බහුං 
පග් ඝරාෙපත් වා ගණ් හාති, දදන් ෙතො ඡිද් දං පිධාය සීඝං පූෙරත් වා ෙදති. 

සිඛාෙභෙදො තිලතණ් ඩුලාදිමිනනකාෙල ලබ් භති. තානි හි ගණ් හන් ෙතො සණිකං 
සිඛං උස ්සාෙපත් වා ගණ් හාති, දදන් ෙතො ෙවෙගන පූෙරත් වා සිඛං ඡින් දන් ෙතො ෙදති. 

රජ් ජුෙභෙදො ෙඛත් තවත් ථුමිනනකාෙල ලබ් භති. ලඤ ්ජං අලභන් තා හි ෙඛත් තං 
අමහන් තම් පි මහන් තං කත් වා මිනන් ති. 

උක් ෙකොටනාදීසු උක් ෙකොටනන් ති අස ්සාමිෙක සාමිෙක කාතුං ලඤ් ජග් ගහණං. 
වඤ් චනන් ති ෙතහි ෙතහි උපාෙයහි පෙරසං වඤ ්චනං. තතිදෙමකං වත් ථු – එෙකො 
කිර ලුද් දෙකො මිගඤ් ච මිගෙපොතකඤ් ච ගෙහත් වා ආගච් ඡති, තෙමෙකො ධුත් ෙතො – 
‘‘කිං ෙභො, මිෙගො අග් ඝති, කිං මිගෙපොතෙකො’’ති ආහ. ‘‘මිෙගො ද් ෙව කහාපෙණ, 
මිගෙපොතෙකො එක’’න් ති ච වුත් ෙත එකං කහාපණං දත් වා මිගෙපොතකං ගෙහත් වා 
ෙථොකං ගන් ත් වා නිවත් ෙතො – ‘‘න ෙම ෙභො, මිගෙපොතෙකන අත් ෙථො, මිගං ෙම 
ෙදහී’’ති ආහ. ෙතන හි – ද් ෙව කහාපෙණ ෙදහීති. ෙසො ආහ – ‘‘නනු ෙත ෙභො, මයා 
පඨමං එෙකො කහාපෙණො දින් ෙනො’’ති? ‘‘ආම, දින් ෙනො’’ති. ‘‘ඉදං මිගෙපොතකං 
ගණ් හ, එවං ෙසො ච කහාපෙණො, අයඤ් ච කහාපණග් ඝනෙකො මිගෙපොතෙකොති ද් ෙව 
කහාපණා භවිස් සන් තී’’ති. ෙසො ‘‘කාරණං වදතී’’ති සල් ලක් ෙඛත් වා මිගෙපොතකං 
ගෙහත් වා මිගං අදාසීති. නිකතීති ෙයොගවෙසන වා මායාවෙසන වා අපාමඞ් ගං 
පාමඞ් ගන් ති, අමණිං මණින් ති, අසුවණ් ණං සුවණ් ණන් ති කත් වා පතිරූපෙකන 
වඤ් චනං. සාචිෙයොෙගොති කුටිලෙයොෙගො, එෙතසංෙයව උක් ෙකොටනාදීනෙමතං 
නාමං. තස් මා – උක් ෙකොටනසාචිෙයොෙගො, වඤ් චනසාචිෙයොෙගො, 
නිකතිසාචිෙයොෙගොති, එවෙමත් ථ අත් ෙථො දට් ඨබ් ෙබො. ෙකචි අඤ් ඤං දස ්ෙසත් වා 
අඤ් ඤස් ස පරිවත් තනං සාචිෙයොෙගොති වදන් ති. තං පන වඤ් චෙනෙනව සඞ් ගහිතං. 

ෙඡදනාදීසු ෙඡදනන් ති හත් ථච් ෙඡදනාදි. වෙධොති මාරණං. බන් ෙධොති 
රජ් ජුබන් ධනාදීහි බන් ධනං. විපරාෙමොෙසොති හිමවිපරාෙමොෙසො, 
ගුම් බවිපරාෙමොෙසොති දුවිෙධො. යං හිමපාතසමෙය හිෙමන පටිච් ඡන් නා හුත් වා 
මග් ගප් පටිපන් නං ජනං මුසන් ති, අයං හිමවිපරාෙමොෙසො. යං ගුම් බාදීහි පටිච් ඡන් නා 
මුසන් ති, අයං ගුම් බවිපරාෙමොෙසො. ආෙලොෙපො වුච් චති ගාමනිගමාදීනං 
විෙලොපකරණං. සහසාකාෙරොති සාහසිකකිරියා. ෙගහං පවිසිත් වා මනුස් සානං උෙර 
සත් ථං ඨෙපත් වා ඉච් ඡිතභණ් ඩානං ගහණං. එවෙමතස් මා ෙඡදන…ෙප.… 
සහසාකාරා පටිවිරෙතො සමෙණො ෙගොතෙමොති. ඉති වා හි, භික් ඛෙව, පුථුජ් ජෙනො 
තථාගතස් ස වණ් ණං වදමාෙනො වෙදය්යාති. 

එත් තාවතා චූළසීලං නිට් ඨිතං ෙහොති. 
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මජ් ඣිමසීලවණ් ණනා 

11. ඉදානි මජ් ඣිමසීලං විත් ථාෙරන් ෙතො ‘‘යථා වා පෙනෙක 
ෙභොන් ෙතො’’තිආදිමාහ. තතායං අනුත් තානපදවණ් ණනා. සද් ධාෙදය්යානීති 
කම් මඤ් ච ඵලඤ් ච ඉධෙලොකඤ් ච පරෙලොකඤ් ච සද් දහිත් වා දින් නානි. ‘අයං ෙම 
ඤාතී’ති වා, ‘මිත් ෙතො’ති වා, ඉදං පටිකරිස් සති, ඉදං වා ෙතන කතපුබ් බන් ති වා, එවං 
න දින් නානීති අත් ෙථො. එවං දින් නානි හි න සද් ධාෙදය්යානි නාම ෙහොන් ති. 
ෙභොජනානීති ෙදසනාසීසමත් තෙමතං, අත් ථෙතො පන සද් ධාෙදය්යානි ෙභොජනානි 
භුඤ් ජිත් වා චීවරානි පාරුපිත් වා ෙසනාසනානි ෙසවමානා ගිලානෙභසජ් ජං 
පරිභුඤ් ජමානාති සබ් බෙමතං වුත් තෙමව ෙහොති. 

ෙසය්යථිදන් ති නිපාෙතො. තස් සත් ෙථො කතෙමො ෙසො බීජගාමභූතගාෙමො, යස් ස 
සමාරම් භං අනුයුත් තා විහරන් තීති. තෙතො තං දස ්ෙසන් ෙතො මූලබීජන් තිආදිමාහ. 
තත් ථ මූලබීජං නාම හලිද් දි, සිඞ් ගිෙවරං, වචා, වචත් තං, අතිවිසා, කටුකෙරොහිණී, 
උසීරං, භද් දමුත් තකන් ති එවමාදි. ඛන් ධබීජං නාම අස් සත් ෙථො, නිෙගොෙධො, 
පිලක් ෙඛො, උදුම් බෙරො, කච් ඡෙකො, කපිත් ථෙනොති එවමාදි. ඵළුබීජං නාම උච් ඡු, 
නෙළො, ෙවළූති එවමාදි. අග් ගබීජං නාම අජ් ජකං, ඵණිජ් ජකං, හිරිෙවරන් ති එවමාදි. 
බීජබීජං නාම පුබ් බණ් ණං අපරණ් ණන් ති එවමාදි. සබ් බඤ් ෙහතං රුක් ඛෙතො 
විෙයොජිතං විරුහනසමත් ථෙමව ‘‘බීජගාෙමො’’ති වුච් චති. රුක් ඛෙතො පන 
අවිෙයොජිතං අසුක් ඛං ‘‘භූතගාෙමො’’ති වුච් චති. තත් ථ භූතගාමසමාරම් ෙභො 
පාචිත් තියවත් ථු, බීජගාමසමාරම් ෙභො දුක් කටවත් ථූති ෙවදිතබ් ෙබො. 

12. සන් නිධිකාරපරිෙභොගන් ති සන් නිධිකතස් ස පරිෙභොගං. තත් ථ දුවිධා කථා, 
විනයවෙසන ච සල් ෙලඛවෙසන ච. විනයවෙසන තාව යං කිඤ් චි අන් නං අජ් ජ 
පටිග් ගහිතං අපරජ් ජු සන් නිධිකාරකං ෙහොති, තස් ස පරිෙභොෙග පාචිත් තියං. අත් තනා 
ලද් ධං පන සාමෙණරානං දත් වා, ෙතහි ලද් ධං ඨපාෙපත් වා දුතියදිවෙස භුඤ් ජිතුං 
වට් ටති, සල් ෙලෙඛො පන න ෙහොති. 

පානසන් නිධිම් හිපි එෙසව නෙයො. තත් ථ පානං නාම අම් බපානාදීනි අට් ඨ 
පානානි, යානි ච ෙතසං අනුෙලොමානි. ෙතසං විනිච් ඡෙයො සමන් තපාසාදිකායං 
වුත් ෙතො. 

වත් ථසන් නිධිම් හි අනධිට් ඨිතං අවිකප් පිතං සන් නිධි ච ෙහොති, සල් ෙලඛඤ් ච 
ෙකොෙපති, අයං පරියායකථා. නිප් පරියායෙතො පන තිචීවරසන් තුට් ෙඨන භවිතබ් බං, 
චතුත් ථං ලභිත් වා අඤ් ඤස් ස දාතබ් බං. සෙච යස් ස කස් සචි දාතුං න සක් ෙකොති, යස් ස 
පන දාතුකාෙමො ෙහොති, ෙසො උද් ෙදසත් ථාය වා පරිපුච් ඡත් ථාය වා ගෙතො, 
ආගතමත් ෙත දාතබ් බං, අදාතුං න වට් ටති. චීවෙර පන අප් පෙහොන් ෙත සතියා 
පච් චාසාය අනුඤ් ඤාතකාලං ඨෙපතුං වට් ටති. සූචිසුත් තචීවරකාරකානං අලාෙභන 
තෙතො පරම් පි විනයකම් මං කත් වා ඨෙපතුං වට් ටති. ‘‘ඉමස් මිං ජිණ් ෙණ පුන ඊදිසං 
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කුෙතො ලභිස් සාමී’’ති පන ඨෙපතුං න වට් ටති, සන් නිධි ච ෙහොති, සල් ෙලඛඤ් ච 
ෙකොෙපති. 

යානසන් නිධිම් හි යානං නාම වය් හං, රෙථො, සකටං, සන් දමානිකා, සිවිකා, 
පාටඞ් කීති; ෙනතං පබ් බජිතස් ස යානං. උපාහනා පන පබ් බජිතස් ස යානංෙයව. 
එකභික් ඛුස් ස හි එෙකො අරඤ් ඤත් ථාය, එෙකො ෙධොතපාදකත් ථායාති, උක් කංසෙතො 
ද් ෙව උපාහනසඞ් ඝාටා වට් ටන් ති. තතියං ලභිත් වා අඤ් ඤස් ස දාතබ් ෙබො. ‘‘ඉමස් මිං 
ජිණ් ෙණ අඤ් ඤං කුෙතො ලභිස් සාමී’’ති හි ඨෙපතුං න වට් ටති, සන් නිධි ච ෙහොති, 
සල් ෙලඛඤ් ච ෙකොෙපති. 

සයනසන් නිධිම් හි සයනන් ති මඤ් ෙචො. එකස් ස භික් ඛුෙනො එෙකො ගබ් ෙභ, එෙකො 
දිවාඨාෙනති උක් කංසෙතො ද් ෙව මඤ ්චා වට් ටන් ති. තෙතො උත් තරි ලභිත් වා 
අඤ් ඤස් ස භික් ඛුෙනො වා ගණස් ස වා දාතබ් ෙබො; අදාතුං න වට් ටති. සන් නිධි ච 
ෙහොති, සල් ෙලඛඤ් ච ෙකොෙපති. 

ගන් ධසන් නිධිම් හි භික් ඛුෙනො කණ් ඩුකච් ඡුඡවිෙදොසාදිආබාෙධ සති ගන් ධා 
වට් ටන් ති. ෙත ගන් ෙධ ආහරාෙපත් වා තස ්මිං ෙරොෙග වූපසන් ෙත අඤ ්ෙඤසං වා 
ආබාධිකානං දාතබ් බා, ද් වාෙර පඤ් චඞ් ගුලිඝරධූපනාදීසු වා උපෙනතබ් බා. ‘‘පුන 
ෙරොෙග සති භවිස ්සන් තී’’ති පන ඨෙපතුං න වට් ටති, සන් නිධි ච ෙහොති, 
සල් ෙලඛඤ් ච ෙකොෙපති. 

ආමිසන් ති වුත් තාවෙසසං දට් ඨබ් බං. ෙසය්යථිදං, ඉෙධකච් ෙචො භික් ඛු – 
‘‘තථාරූෙප කාෙල උපකාරාය භවිස ්සතී’’ති 
තිලතණ් ඩුලමුග් ගමාසනාළිෙකරෙලොණමච් ඡමංසවල් ලූරසප් පිෙතලගුළභාජනාදීනි 
ආහරාෙපත් වා ඨෙපති. ෙසො වස් සකාෙල කාලස් ෙසව සාමෙණෙරහි යාගුං 
පචාෙපත් වා පරිභුඤ් ජිත් වා ‘‘සාමෙණර, උදකකද් දෙම දුක් ඛං ගාමං පවිසිතුං, ගච් ඡ 
අසුකං කුලං ගන් ත් වා මය් හං විහාෙර නිසින් නභාවං ආෙරොෙචහි; අසුකකුලෙතො 
දධිආදීනි ආහරා’’ති ෙපෙසති. භික් ඛූහි – ‘‘කිං, භන් ෙත, ගාමං පවිසිස් සථා’’ති 
වුත් ෙතපි, ‘‘දුප් පෙවෙසො, ආවුෙසො, ඉදානි ගාෙමො’’ති වදති. ෙත – ‘‘ෙහොතු, භන් ෙත, 
අච් ඡථ තුම් ෙහ, මයං භික් ඛං පරිෙයසිත් වා ආහරිස් සාමා’’ති ගච් ඡන් ති. අථ 
සාමෙණෙරොපි දධිආදීනි ආහරිත් වා භත් තඤ් ච බ්යඤ් ජනඤ් ච සම් පාෙදත් වා 
උපෙනති, තං භුඤ් ජන් තස් ෙසව උපට් ඨාකා භත් තං පහිණන් ති, තෙතොපි මනාපං 
මනාපං භුඤ් ජති. අථ භික් ඛූ පිණ් ඩපාතං ගෙහත් වා ආගච් ඡන් ති, තෙතොපි මනාපං 
මනාපං ගීවායාමකං භුඤ් ජතිෙයව. එවං චතුමාසම් පි වීතිනාෙමති. අයං වුච් චති – 
‘‘භික් ඛු මුණ් ඩකුටුම් බිකජීවිකං ජීවති, න සමණජීවික’’න් ති. එවරූෙපො ආමිසසන් නිධි 
නාම ෙහොති. 

භික් ඛුෙනො පන වසනට් ඨාෙන එකා තණ් ඩුලනාළි, එෙකො ගුළපිණ් ෙඩො, 
චතුභාගමත් තං සප් පීති එත් තකං නිෙධතුං වට් ටති, අකාෙල සම් පත් තෙචොරානං 
අත් ථාය. ෙත හි එත් තකම් පි ආමිසපටිසන් ථාරං අලභන් තා ජීවිතාපි ෙවොෙරොෙපය ං, 
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තස් මා සෙච එත් තකං නත් ථි, ආහරාෙපත් වාපි ඨෙපතුං වට් ටති. අඵාසුකකාෙල ච 
යෙදත් ථ කප් පියං, තං අත් තනාපි පරිභුඤ් ජිතුං වට් ටති. කප් පියකුටියං පන බහුං 
ඨෙපන් තස් සාපි සන් නිධි නාම නත් ථි. තථාගතස් ස පන තණ් ඩුලනාළිආදීසු වා යං 
කිඤ් චි චතුරතනමත් තං වා පිෙලොතිකඛණ් ඩං ‘‘ඉදං ෙම අජ් ජ වා ස ්ෙව වා 
භවිස් සතී’’ති ඨපිතං නාම නත් ථි. 

13. විසූකදස් සෙනසු නච් චං නාම යං කිඤ් චි නච් චං, තං මග් ගං ගච් ඡන් ෙතනාපි 
ගීවං පසාෙරත් වා දට් ඨුං න වට් ටති. විත් ථාරවිනිච් ඡෙයො පෙනත් ථ 
සමන් තපාසාදිකායං වුත් තනෙයෙනව ෙවදිතබ් ෙබො. යථා ෙචත් ථ, එවං සබ් ෙබසු 
සික් ඛාපදපටිසංයුත් ෙතසු සුත් තපෙදසු. ඉෙතො පරඤ් හි එත් තකම් පි අවත් වා තත් ථ 
තත් ථ පෙයොජනමත් තෙමව වණ් ණයිස් සාමාති. 

ෙපක් ඛන් ති නටසමජ් ජං. අක් ඛානන් ති භාරතයුජ් ඣනාදිකං. යස් මිං ඨාෙන 
කථීයති, තත් ථ ගන් තුම් පි න වට් ටති. පාණිස් සරන් ති කංසතාළං, පාණිතාළන් තිපි 
වදන් ති. ෙවතාළන් ති ඝනතාළං, මන් ෙතන මතසරීරුට් ඨාපනන් තිපි එෙක. 
කුම් භථූණන් ති චතුරස් සඅම් බණකතාළං, කුම් භසද් දන් තිපි එෙක. ෙසොභනකන් ති 
නටානං අබ් ෙභොක් කිරණං, ෙසොභනකරං වා, පටිභානචිත් තන් ති වුත් තං ෙහොති. 
චණ් ඩාලන් ති අෙයොගුළකීළා, චණ් ඩාලානං සාණෙධොවනකීළාතිපි වදන් ති. වංසන් ති 
ෙවළුං උස ්සාෙපත් වා කීළනං. 

ෙධොවනන් ති අට් ඨිෙධොවනං, එකච් ෙචසු කිර ජනපෙදසු කාලඞ් කෙත ඤාතෙක 
න ඣාෙපන් ති, නිඛණිත් වා ඨෙපන් ති. අථ ෙනසං පූතිභූතං කායං ඤත් වා නීහරිත් වා 
අට් ඨීනි ෙධොවිත් වා ගන් ෙධහි මක් ෙඛත් වා ඨෙපන් ති. ෙත නක් ඛත් තකාෙල එකස් මිං 
ඨාෙන අට් ඨීනි ඨෙපත් වා එකස් මිං ඨාෙන සුරාදීනි ඨෙපත් වා ෙරොදන් තා පරිෙදවන් තා 
සුරං පිවන් ති. වුත් තම් පි ෙචතං – ‘‘අත් ථි, භික් ඛෙව, දක් ඛිෙණසු ජනපෙදසු 
අට් ඨිෙධොවනං නාම, තත් ථ ෙහොති අන් නම් පි පානම් පි ඛජ් ජම් පි ෙභොජ් ජම් පි ෙලය්යම් පි 
ෙපය්යම් පි නච් චම් පි ගීතම් පි වාදිතම් පි. අත් ෙථතං, භික් ඛෙව, ෙධොවනං, ෙනතං 
නත් ථීති වදාමී’’ති (අ. නි. 10.107). එකච් ෙච පන ඉන් දජාෙලන අට් ඨිෙධොවනං 
ෙධොවනන් තිපි වදන් ති. 

හත් ථියුද් ධාදීසු භික් ඛුෙනො ෙනව හත් ථිආදීහි සද් ධිං යුජ් ඣිතුං, න ෙත 
යුජ් ඣාෙපතුං, න යුජ් ඣන් ෙත දට් ඨුං වට් ටති. නිබ් බුද් ධන් ති මල් ලයුද් ධං. 
උෙය්යොධිකන් ති යත් ථ සම් පහාෙරො දිස් සති. බලග් ගන් ති බලගණනට් ඨානං. 
ෙසනාබ හන් ති ෙසනානිෙවෙසො, සකටබ හාදිවෙසන ෙසනාය නිෙවසනං. 
අනීකදස් සනන් ති – ‘‘තෙයො හත් ථී පච් ඡිමං හත් ථානීක’’න් තිආදිනා (පාචි. 324) 
නෙයන වුත් තස ්ස අනීකස් ස දස් සනං. 

14. පමාෙදො එත් ථ තිට් ඨතීති පමාදට් ඨානං. ජූතඤ් ච තං පමාදට් ඨානඤ් චාති 
ජූතප් පමාදට් ඨානං. එෙකකාය පන් තියා අට් ඨ අට් ඨ පදානි අස් සාති අට් ඨපදං දසපෙදපි 
එෙසව නෙයො. ආකාසන් ති අට් ඨපදදසපෙදසු විය ආකාෙසෙයව කීළනං. 
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පරිහාරපථන් ති භූමියං නානාපථමණ් ඩලං කත් වා තත් ථ තත් ථ පරිහරිතබ් බං, පථං 
පරිහරන් තානං කීළනං. සන් තිකන් ති සන් තිකකීළනං. එකජ් ඣං ඨපිතා සාරිෙයො වා 
සක් ඛරාෙයො වා අචාෙලන් තා නෙඛෙනව අපෙනන් ති ච උපෙනන් ති ච, සෙච තත් ථ 
කාචි චලති, පරාජෙයො ෙහොති, එවරූපාය කීළාෙයතං අධිවචනං. ඛලිකන් ති 
ජූතඵලෙක පාසකකීළනං. ඝටිකා වුච් චති දීඝදණ් ඩෙකන රස් සදණ් ඩකං 
පහරණකීළනං. සලාකහත් ථන් ති ලාඛාය වා මඤ් ජිට් ඨිකාය වා පිට් ෙඨොදෙකන වා 
සලාකහත් ථං ෙතෙමත් වා – ‘‘කිං ෙහොතූ’’ති භූමියං වා භිත් තියං වා තං පහරිත් වා 
හත් ථිඅස් සාදිරූපදස් සනකීළනං. අක් ඛන් ති ගුළකීළා. පඞ් ගචීරං වුච් චති 
පණ් ණනාළිකං, තං ධමන් තා කීළන් ති. වඞ් කකන් ති ගාමදාරකානං කීළනකං 
ඛුද් දකනඞ් ගලං. ෙමොක් ඛචිකා වුච් චති සම් පරිවත් තනකීළා, ආකාෙස වා දණ් ඩකං 
ගෙහත් වා භූමියං වා සීසං ඨෙපත් වා ෙහට් ඨුපරියභාෙවන පරිවත් තනකීළාති වුත් තං 
ෙහොති. චිඞ් ගුලිකං වුච් චති තාලපණ් ණාදීහි කතං වාතප් පහාෙරන පරිබ් භමනචක් කං. 
පත් තාළ් හකං වුච් චති පණ් ණනාළිකා. තාය වාලුකාදීනි මිනන් තා කීළන් ති. රථකන් ති 
ඛුද් දකරථං. ධනුකන් ති ඛුද් දකධනුෙමව. අක් ඛරිකා වුච් චති ආකාෙස වා පිට් ඨියං වා 
අක් ඛරජානනකීළා. මෙනසිකා නාම මනසා චින් තිතජානනකීළා. යථාවජ් ජං නාම 
කාණකුණිඛුජ් ජාදීනං යං යං වජ් ජං, තං තං පෙයොෙජත් වා දස ්සනකීළා. 

15. ආසන් දින් ති පමාණාතික් කන් තාසනං. අනුයුත් තා විහරන් තීති ඉදං 
අෙපක් ඛිත් වා පන සබ් බපෙදසු උපෙයොගවචනං කතං. පල් ලඞ් ෙකොති පාෙදසු 
වාළරූපානි ඨෙපත් වා කෙතො. ෙගොනෙකොති දීඝෙලොමෙකො මහාෙකොජෙවො, 
චතුරඞ් ගුලාධිකානි කිර තස් ස ෙලොමානි. චිත් තකන් ති වානවිචිත් තං 
උණ් ණාමයත් ථරණං. පටිකාති උණ් ණාමෙයො ෙසතත් ථරෙණො. පටලිකාති 
ඝනපුප් ඵෙකො උණ් ණාමයත් ථරෙණො. ෙයො ආමලකපත් ෙතොතිපි වුච් චති. තූලිකාති 
තිණ් ණං තූලානං අඤ් ඤතරපුණ් ණා තූලිකා. විකතිකාති සීහබ්යග් ඝාදිරූපවිචිෙතො 
උණ් ණාමයත් ථරෙණො. උද් දෙලොමීති උභයෙතොදසං උණ් ණාමයත් ථරණං, ෙකචි 
‘‘එකෙතොඋග් ගතපුප් ඵ’’න් ති වදන් ති. එකන් තෙලොමීති එකෙතොදසං 
උණ් ණාමයත් ථරණං. ෙකචි ‘‘උභෙතොඋග් ගතපුප් ඵ’’න් ති වදන් ති. කට් ටිස් සන් ති 
රතනපරිසිබ් බිතං ෙකොෙසය්යකට් ටිස් සමයපච් චත් ථරණං. ෙකොෙසය්යන් ති 
රතනපරිසිබ් බිතෙමව ෙකොසියසුත් තමයපච් චත් ථරණං. සුද් ධෙකොෙසය්යං පන 
වට් ටතීති විනෙය වුත් තං. දීඝනිකායට් ඨකථායං පන ‘‘ඨෙපත් වා තූලිකං සබ් බාෙනව 
ෙගොනකාදීනි රතනපරිසිබ් බිතානි න වට් ටන් තී’’ති වුත් තං. 

කුත් තකන් ති ෙසොළසන් නං නාටකිත් ථීනං ඨත් වා නච් චනෙයොග් ගං 
උණ් ණාමයත් ථරණං. හත් ථත් ථරං අස් සත් ථරන් ති හත් ථිඅස ්සපිට් ඨීසු 
අත් ථරණඅත් ථරකාෙයව. රථත් ථෙරපි එෙසව නෙයො. අජිනප් පෙවණීති 
අජිනචම් ෙමහි මඤ ්චප් පමාෙණන සිබ් බිත් වා කතා පෙවණී. 
කදලීමිගපවරපච් චත් ථරණන් ති කදලීමිගචම් මං නාම අත් ථි, ෙතන කතං 
පවරපච් චත් ථරණං; උත් තමපච් චත් ථරණන් ති අත් ෙථො. තං කිර ෙසතවත් ථස ්ස උපරි 
කදලීමිගචම් මං පත් ථරිත් වා සිබ් ෙබත් වා කෙරොන් ති. සඋත් තරච් ඡදන් ති සහ 
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උත් තරච් ඡෙදන, උපරිබද් ෙධන රත් තවිතාෙනන සද් ධින් ති අත් ෙථො. ෙසතවිතානම් පි 
ෙහට් ඨා අකප් පියපච් චත් ථරෙණ සති න වට් ටති, අසති පන වට් ටති. 
උභෙතොෙලොහිතකූපධානන් ති සීසූපධානඤ් ච පාදූපධානඤ් චාති මඤ් චස් ස 
උභෙතොෙලොහිතකං උපධානං, එතං න කප් පති. යං පන එකෙමව උපධානං උෙභොසු 
පස් ෙසසු රත් තං වා ෙහොති පදුමවණ් ණං වා විචිතං වා, සෙච පමාණයුත් තං, වට් ටති. 
මහාඋපධානං පන පටික් ඛිත් තං. අෙලොහිතකානි ද් ෙවපි වට් ටන් තිෙයව. තෙතො 
උත් තරි ලභිත් වා අඤ් ෙඤසං දාතබ් බානි. දාතුං අසක් ෙකොන් ෙතො මඤ් ෙච තිරියං 
අත් ථරිත් වා උපරි පච් චත් ථරණං දත් වා නිපජ් ජිතුම් පි ලභති. ආසන් දීආදීසු පන 
වුත් තනෙයෙනව පටිපජ් ජිතබ් බං. වුත් තඤ් ෙහතං – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛෙව, 
ආසන් දියා පාෙද ඡින් දිත් වා පරිභුඤ් ජිතුං, පල් ලඞ් කස් ස වාෙළ භින් දිත් වා 
පරිභුඤ් ජිතුං, තූලිකං විජෙටත් වා බිම් ෙබොහනං කාතුං, අවෙසසං භුම් මත් ථරණං 
කාතු’’න් ති (චූළව. 297). 

16. උච් ඡාදනාදීසු මාතුකුච් ඡිෙතො නික් ඛන් තදාරකානං සරීරගන් ෙධො 
ද් වාදසවස් සපත් තකාෙල නස් සති, ෙතසං සරීරදුග් ගන් ධහරණත් ථාය 
ගන් ධචුණ් ණාදීහි උච් ඡාෙදන් ති, එවරූපං උච් ඡාදනං න වට් ටති. පුඤ් ඤවන් ෙත පන 
දාරෙක ඌරූසු නිපජ් ජාෙපත් වා ෙතෙලන මක් ෙඛත් වා හත් ථපාදඌරුනාභිආදීනං 
සණ් ඨානසම් පාදනත් ථං පරිමද් දන් ති, එවරූපං පරිමද් දනං න වට් ටති. 

න් හාපනන් ති ෙතසංෙයව දාරකානං ගන් ධාදීහි න් හාපනං. සම් බාහනන් ති 
මහාමල් ලානං විය හත් ථපාෙද මුග් ගරාදීහි පහරිත් වා බාහුවඩ් ඪනං. ආදාසන් ති යං 
කිඤ් චි ආදාසං පරිහරිතුං න වට් ටති. අඤ් ජනන් ති අලඞ් කාරඤ් ජනෙමව. මාලාති 
බද් ධමාලා වා අබද් ධමාලා වා. විෙලපනන් ති යං කිඤ් චි ඡවිරාගකරණං. මුඛචුණ් ණං 
මුඛෙලපනන් ති මුෙඛ කාළපීළකාදීනං හරණත් ථාය මත් තිකකක් කං ෙදන් ති, ෙතන 
ෙලොහිෙත චලිෙත සාසපකක් කං ෙදන් ති, ෙතන ෙදොෙස ඛාදිෙත තිලකක් කං ෙදන් ති, 
ෙතන ෙලොහිෙත සන් නිසින් ෙන හලිද් දිකක් කං ෙදන් ති, ෙතන ඡවිවණ් ෙණ ආරූළ් ෙහ 
මුඛචුණ් ණෙකන මුඛං චුණ් ෙණන් ති, තං සබ් බං න වට් ටති. 

හත් ථබන් ධාදීසු හත් ෙථ විචිතසඞ් ඛකපාලාදීනි බන් ධිත් වා විචරන් ති, තං වා 
අඤ් ඤං වා සබ් බම් පි හත් ථාභරණං න වට් ටති, අපෙර සිඛං බන් ධිත් වා විචරන් ති. 
සුවණ් ණචීරකමුත් තලතාදීහි ච තං පරික් ඛිපන් ති; තං සබ් බං න වට් ටති. අපෙර 
චතුහත් ථදණ් ඩං වා අඤ් ඤං වා පන අලඞ් කතදණ් ඩකං ගෙහත් වා විචරන් ති, තථා 
ඉත් ථිපුරිසරූපාදිවිචිත් තං ෙභසජ් ජනාළිකං සුපරික් ඛිත් තං වාමපස් ෙස ඔලග් ගිතං; 
අපෙර කණ් ණිකරතනපරික් ඛිත් තෙකොසං අතිතිඛිණං අසිං, 
පඤ ්චවණ් ණසුත් තසිබ් බිතං මකරදන් තකාදිවිචිත් තං ඡත් තං, සුවණ් ණරජතාදිවිචිතා 
ෙමොරපිඤ් ඡාදිපරික් ඛිත් තා උපාහනා, ෙකචි රතනමත් තායාමං චතුරඞ් ගුලවිත් ථතං 
ෙකසන් තපරිච් ෙඡදං දස් ෙසත් වා ෙමඝමුෙඛ විජ් ජුලතං විය නලාෙට උණ් හීසපට් ටං 
බන් ධන් ති, චූළාමණිං ධාෙරන් ති, චාමරවාලබීජනිං ධාෙරන් ති, තං සබ් බං න වට් ටති. 
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17. අනිය්යානිකත් තා සග් ගෙමොක් ඛමග් ගානං තිරච් ඡානභූතා කථාති 
තිරච් ඡානකථා. තත් ථ රාජානං ආරබ් භ මහාසම් මෙතො මන් ධාතා ධම් මාෙසොෙකො එවං 
මහානුභාෙවොතිආදිනා නෙයන පවත් තා කථා රාජකථා. එස නෙයො ෙචොරකථාදීසු. 
ෙතසු අසුෙකො රාජා අභිරූෙපො දස් සනීෙයොතිආදිනා නෙයන ෙගහස් සිතකථාව 
තිරච් ඡානකථා ෙහොති. ෙසොපි නාම එවං මහානුභාෙවො ඛයං ගෙතොති එවං පවත් තා 
පන කම් මට් ඨානභාෙව තිට් ඨති. ෙචොෙරසු මූලෙදෙවො එවං මහානුභාෙවො, 
ෙමඝමාෙලො එවං මහානුභාෙවොති ෙතසං කම් මං පටිච් ච අෙහො සූරාති 
ෙගහස් සිතකථාව තිරච් ඡානකථා. යුද් ෙධපි භාරතයුද් ධාදීසු අසුෙකන අසුෙකො එවං 
මාරිෙතො, එවං විද් ෙධොති කාමස් සාදවෙසෙනව කථා තිරච් ඡානකථා. ෙතපි නාම ඛයං 
ගතාති එවං පවත් තා පන සබ් බත් ථ කම් මට් ඨානෙමව ෙහොති. අපි ච අන් නාදීසු එවං 
වණ් ණවන් තං ගන් ධවන් තං රසවන් තං ඵස් සසම් පන් නං ඛාදිම් හ භුඤ් ජිම් හාති 
කාමස් සාදවෙසන කෙථතුං න වට් ටති. සාත් ථකං පන කත් වා පුබ් ෙබ එවං 
වණ් ණාදිසම් පන් නං අන් නං පානං වත් ථං සයනං මාලං ගන් ධං සීලවන් තානං අදම් හ, 
ෙචතිෙය පූජං කරිම් හාති කෙථතුං වට් ටති. ඤාතිකථාදීසු පන ‘‘අම් හාකං ඤාතකා 
සූරා සමත් ථා’’ති වා ‘‘පුබ් ෙබ මයං එවං විචිෙතහි යාෙනහි විචරිම් හා’’ති වා 
අස් සාදවෙසන වත් තුං න වට් ටති. සාත් ථකං පන කත් වා ‘‘ෙතපි ෙනො ඤාතකා ඛයං 
ගතා’’ති වා ‘‘පුබ් ෙබ මයං එවරූපා උපාහනා සඞ් ඝස් ස අදම් හා’’ති වා කෙථතුං 
වට් ටති. ගාමකථාපි සුනිවිට් ඨදුන් නිවිට් ඨසුභික් ඛදුබ් භික් ඛාදිවෙසන වා 
‘‘අසුකගාමවාසිෙනො සූරා සමත් ථා’’ති වා එවං අස ්සාදවෙසන න වට් ටති. සාත් ථකං 
පන කත් වා ‘‘සද් ධා පසන් නා’’ති වා ‘‘ඛයවයං ගතා’’ති වා වත් තුං වට් ටති. 
නිගමනගරජනපදකථාදීසුපි එෙසව නෙයො. 

ඉත් ථිකථාපි වණ් ණසණ් ඨානාදීනි පටිච් ච අස් සාදවෙසන න වට් ටති, සද් ධා 
පසන් නා ඛයවයං ගතාති එවෙමව වට් ටති. සූරකථාපි ‘නන් දිමිත් ෙතො නාම ෙයොෙධො 
සූෙරො අෙහොසී’ති අස් සාදවෙසන න වට් ටති. සද් ෙධො අෙහොසි ඛයං ගෙතොති එවෙමව 
වට් ටති. විසිඛාකථාපි ‘‘අසුකා විසිඛා සුනිවිට් ඨා දුන් නිවිට් ඨා සූරා සමත් ථා’’ති 
අස් සාදවෙසන න වට් ටති. සද් ධා පසන් නා ඛයවයං ගතාති එවෙමව වට් ටති. 

කුම් භට් ඨානකථාති උදකට් ඨානකථා, උදකතිත් ථකථාතිපි වුච් චති, 
කුම් භදාසිකථා වා, සාපි ‘‘පාසාදිකා නච් චිතුං ගායිතුං ෙඡකා’’ති අස ්සාදවෙසන න 
වට් ටති; සද් ධා පසන් නාතිආදිනා නෙයෙනව වට් ටති. පුබ් බෙපතකථාති 
අතීතඤාතිකථා. තත් ථ වත් තමානඤාතිකථාසදිෙසො විනිච් ඡෙයො. 

නානත් තකථාති පුරිමපච් ඡිමකථාහි විමුත් තා අවෙසසා නානාසභාවා 
නිරත් ථකකථා. ෙලොකක් ඛායිකාති අයං ෙලොෙකො ෙකන නිම් මිෙතො, අසුෙකන නාම 
නිම් මිෙතො. කාෙකො ෙසෙතො, අට් ඨීනං ෙසතත් තා; බලාකා රත් තා. ෙලොහිතස් ස 
රත් තත් තාති එවමාදිකා ෙලොකායතවිතණ් ඩසල් ලාපකථා. 

සමුද් දක් ඛායිකා නාම කස් මා සමුද් ෙදො සාගෙරො? සාගරෙදෙවන ඛෙතො, තස් මා 
සාගෙරො. ඛෙතො ෙමති හත් ථමුද් දාය සයං නිෙවදිතත් තා ‘‘සමුද් ෙදො’’ති එවමාදිකා 

Free Distribution www.aathaapi.org



නිරත් ථකා සමුද් දක් ඛායනකථා. භෙවොති වුඩ් ඪි. අභෙවොති හානි. ඉති භෙවො, ඉති 
අභෙවොති යං වා තං වා නිරත් ථකකාරණං වත් වා පවත් තිතකථා ඉතිභවාභවකථා. 

18. විග් ගාහිකකථාති විග් ගහකථා, සාරම් භකථා. තත් ථ සහිතං ෙමති මය් හං 
වචනං සහිතං සිලිට් ඨං අත් ථයුත් තං කාරණයුත් තන් ති අත් ෙථො. අසහිතං ෙතති තුය් හං 
වචනං අසහිතං අසිලිට් ඨං. අධිචිණ් ණං ෙත විපරාවත් තන් ති යං තුය් හං 
දීඝරත් තාචිණ් ණවෙසන සුප් පගුණං, තං මය් හං එකවචෙනෙනව විපරාවත් තං 
පරිවත් තිත් වා ඨිතං, න කිඤ් චි ජානාසීති අත් ෙථො. 

ආෙරොපිෙතො ෙත වාෙදොති මයා තව ෙදොෙසො ආෙරොපිෙතො. චර 
වාදප් පෙමොක් ඛායාති ෙදොසෙමොචනත් ථං චර, විචර; තත් ථ තත් ථ ගන් ත් වා සික් ඛාති 
අත් ෙථො. නිබ් ෙබෙඨහි වා සෙච පෙහොසීති අථ සයං පෙහොසි, ඉදානිෙමව 
නිබ් ෙබෙඨහීති. 

19. දූෙතය්යකථායං ඉධ ගච් ඡාති ඉෙතො අසුකං නාම ඨානං ගච් ඡ. අමුතාගච් ඡාති 
තෙතො අසුකං නාම ඨානං ආගච් ඡ. ඉදං හරාති ඉෙතො ඉදං නාම හර. අමුත ඉදං 
ආහරාති අසුකට් ඨානෙතො ඉදං නාම ඉධ ආහර. සඞ් ෙඛපෙතො පන ඉදං දූෙතය්යං නාම 
ඨෙපත් වා පඤ් ච සහධම් මිෙක රතනත් තයස් ස උපකාරපටිසංයුත් තඤ් ච ගිහීසාසනං 
අඤ් ෙඤසං න වට් ටති. 

20. කුහකාතිආදීසු තිවිෙධන කුහනවත් ථුනා ෙලොකං කුහයන් ති, විම් හාපයන් තීති 
කුහකා. ලාභසක් කාරත් ථිකා හුත් වා ලපන් තීති ලපකා. නිමිත් තං සීලෙමෙතසන් ති 
ෙනමිත් තිකා. නිප් ෙපෙසො සීලෙමෙතසන් ති නිප් ෙපසිකා. ලාෙභන ලාභං නිජිගීසන් ති 
මග් ගන් ති පරිෙයසන් ත් තීති ලාෙභන ලාභං නිජිගීසිතාෙරො. කුහනා, ලපනා, 
ෙනමිත් තිකතා, නිප් ෙපසිකතා, ලාෙභන ලාභං නිජිගීසනතාති එතාහි 
සමන් නාගතානං පුග් ගලානං එතං අධිවචනං. අයෙමත් ථ සඞ් ෙඛෙපො. විත් ථාෙරන 
පෙනතා කුහනාදිකා විසුද් ධිමග් ෙග සීලනිද් ෙදෙසෙයව පාළිඤ් ච අට් ඨකථඤ් ච 
ආහරිත් වා පකාසිතාති. 

එත් තාවතා මජ් ඣිමසීලං නිට් ඨිතං ෙහොති. 

මහාසීලවණ් ණනා 

21. ඉෙතො පරං මහාසීලං ෙහොති. අඞ් ගන් ති හත් ථපාදාදීසු ෙයන ෙකනචි 
එවරූෙපන අඞ් ෙගන සමන් නාගෙතො දීඝායු යසවා ෙහොතීතිආදිනයප් පවත් තං 
අඞ් ගසත් ථං. නිමිත් තන් ති නිමිත් තසත් ථං. පණ් ඩුරාජා කිර තිස ්ෙසො මුත් තාෙයො 
මුට් ඨියං කත් වා ෙනමිත් තිකං පුච් ඡි – ‘‘කිං ෙම හත් ෙථ’’ති? ෙසො ඉෙතො චිෙතො ච 
විෙලොෙකසි, තස් මිඤ් ච සමෙය ඝරෙගොලිකාය මක් ඛිකා ගය් හන් තී මුත් තා, ෙසො 
‘‘මුත් තා’’ති ආහ. පුන ‘‘කතී’’ති පුට් ෙඨො කුක් කුටස් ස තික් ඛත් තුං රවන් තස් ස සද් දං 
සුත් වා ‘‘තිස් ෙසො’’ති ආහ. එවං තං තං ආදිසිත් වා නිමිත් තමනුයුත් තා විහරන් ති. 
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උප් පාතන් ති අසනිපාතාදීනං මහන් තානං උප් පතිතං, තඤ් හි දිස් වා ‘‘ඉදං 
භවිස් සති, එවං භවිස ්සතී’’ති ආදිසන් ති. සුපිනන් ති ෙයො පුබ් බණ් හසමෙය සුපිනං 
පස් සති, එවං විපාෙකො ෙහොති; ෙයො ඉදං නාම පස් සති, තස් ස ඉදං නාම 
ෙහොතීතිආදිනා නෙයන සුපිනකං අනුයුත් තා විහරන් ති. ලක් ඛණන් ති ඉමිනා 
ලක් ඛෙණන සමන් නාගෙතො රාජා ෙහොති, ඉමිනා උපරාජාතිආදිකං. 
මූසිකච් ඡින් නන් ති උන් දූරඛායිතං. ෙතනාපි හි අහෙත වා වත් ෙථ අනහෙත වා වත් ෙථ 
ඉෙතො පට් ඨාය එවං ඡින් ෙන ඉදං නාම ෙහොතීති ආදිසන් ති. අග් ගිෙහොමන් ති 
එවරූෙපන දාරුනා එවං හුෙත ඉදං නාම ෙහොතීති අග් ගිජුහනං. දබ් බිෙහොමාදීනිපි 
අග් ගිෙහොමාෙනව, එවරූපාය දබ් බියා ඊදිෙසහි කණාදීහි හුෙත ඉදං නාම ෙහොතීති 
එවං පවත් තිවෙසන පන විසුං වුත් තානි. 

තත් ථ කෙණොති කුණ් ඩෙකො. තණ් ඩුලාති සාලිආදීනඤ් ෙචව තිණජාතීනඤ් ච 
තණ් ඩුලා. සප් පීති ෙගොසප් පිආදිකං. ෙතලන් ති තිලෙතලාදිකං. සාසපාදීනි පන 
මුෙඛන ගෙහත් වා අග් ගිම් හි පක් ඛිපනං, විජ් ජං පරිජප් පිත් වා ජුහනං වා මුඛෙහොමං. 
දක් ඛිණක් ඛකජණ් ණුෙලොහිතාදීහි ජුහනං ෙලොහිතෙහොමං. අඞ් ගවිජ් ජාති පුබ් ෙබ 
අඞ් ගෙමව දිස් වා බ්යාකරණවෙසන අඞ් ගං වුත් තං, ඉධ අඞ් ගුලට් ඨිං දිස ්වා විජ් ජං 
පරිජප් පිත් වා අයං කුලපුත් ෙතො වා ෙනො වා, සිරීසම් පන් ෙනො වා ෙනො 
වාතිආදිබ්යාකරණවෙසන අඞ් ගවිජ් ජා වුත් තා. වත් ථුවිජ් ජාති 
ඝරවත් ථුආරාමවත් ථාදීනං ගුණෙදොසසල් ලක් ඛණවිජ් ජා. මත් තිකාදිවිෙසසං දිස ්වාපි හි 
විජ් ජං පරිජප් පිත් වා ෙහට් ඨා පථවියං තිංසරතනමත් ෙත, ආකාෙස ච 
අසීතිරතනමත් ෙත පෙදෙස ගුණෙදොසං පස් සන් ති. ඛත් තවිජ් ජාති 
අබ් ෙභය්යමාසුරක් ඛරාජසත් ථාදිසත් ථං. සිවවිජ් ජාති සුසාෙන පවිසිත් වා 
සන් තිකරණවිජ් ජා, සිඞ් ගාලරුතවිජ් ජාතිපි වදන් ති. භූතවිජ් ජාති භූතෙවජ් ජමන් ෙතො. 
භූරිවිජ් ජාති භූරිඝෙර වසන් ෙතන උග් ගෙහතබ් බමන් ෙතො. අහිවිජ් ජාති 
සප් පදට් ඨතිකිච් ඡනවිජ් ජා ෙචව සප් පාව් හායනවිජ් ජා ච. විසවිජ් ජාති යාය, පුරාණවිසං 
වා රක් ඛන් ති, නවවිසං වා කෙරොන් ති විසවන් තෙමව වා. විච් ඡිකවිජ් ජාති 
විච් ඡිකදට් ඨතිකිච් ඡනවිජ් ජා. මූසිකවිජ් ජායපි එෙසව නෙයො. සකුණවිජ් ජාති 
සපක් ඛකඅපක් ඛකද් විපදචතුප් පදානං රුතගතාදිවෙසන සකුණඤාණං. වායසවිජ් ජාති 
කාකරුතඤාණං, තං විසුඤ ්ෙඤව සත් ථං, තස් මා විසුං වුත් තං. 

පක් කජ් ඣානන් ති පරිපාකගතචින් තා. ඉදානි ‘‘අයං එත් තකං ජීවිස් සති, අයං 
එත් තක’’න් ති එවං පවත් තං ආදිට් ඨඤාණන් ති අත් ෙථො. සරපරිත් තාණන් ති 
සරරක් ඛණං, යථා අත් තෙනො උපරි න ආගච් ඡති, එවං කරණවිජ් ජා. මිගචක් කන් ති 
ඉදං සබ් බසඞ් ගාහිකං සබ් බසකුණචතුප් පදානං රුතඤාණවෙසන වුත් තං. 

22. මණිලක් ඛණාදීසු එවරූෙපො මණි පසත් ෙථො, එවරූෙපො අපසත් ෙථො, 
සාමිෙනො ආෙරොග්යඉස් සරියාදීනං ෙහතු ෙහොති, න ෙහොතීති, එවං 
වණ් ණසණ් ඨානාදිවෙසන මණිආදීනං ලක් ඛණං අනුයුත් තා විහරන් තීති අත් ෙථො. 
තත් ථ ආවුධන් ති ඨෙපත් වා අසිආදීනි අවෙසසං ආවුධං. ඉත් ථිලක් ඛණාදීනිපි යම් හි 
කුෙල ෙත ඉත් ථිපුරිසාදෙයො වසන් ති, තස් ස වුඩ් ඪිහානිවෙසෙනව ෙවදිතබ් බානි. 
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අජලක් ඛණාදීසු පන එවරූපානං අජාදීනං මංසං ඛාදිතබ් බං, එවරූපානං න 
ඛාදිතබ් බන් ති අයං විෙසෙසො ෙවදිතබ් ෙබො. 

අපි ෙචත් ථ ෙගොධාය ලක් ඛෙණ චිත් තකම් මපිළන් ධනාදීසුපි එවරූපාය ෙගොධාය 
සති ඉදං නාම ෙහොතීති අයං විෙසෙසො ෙවදිතබ් ෙබො. ඉදඤ් ෙචත් ථ වත් ථු – එකස් මිං 
කිර විහාෙර චිත් තකම් ෙම ෙගොධං අග් ගිං ධමමානං අකංසු. තෙතො පට් ඨාය භික් ඛූනං 
මහාවිවාෙදො ජාෙතො. එෙකො ආගන් තුකභික් ඛු තං දිස් වා මක් ෙඛසි. තෙතො පට් ඨාය 
විවාෙදො මන් දීභූෙතො ෙහොති. කණ් ණිකලක් ඛණං පිළන් ධනකණ් ණිකායපි 
ෙගහකණ් ණිකායපි වෙසන ෙවදිතබ් බං. කච් ඡපලක් ඛණං ෙගොධාලක් ඛණසදිසෙමව. 
මිගලක් ඛණං සබ් බසඞ් ගාහිකං සබ් බචතුප් පදානං ලක් ඛණවෙසන වුත් තං. 

23. රඤ් ඤං නිය්යානං භවිස් සතීති අසුකදිවෙස අසුකනක් ඛත් ෙතන අසුකස් ස 
නාම රඤ් ෙඤො නිග් ගමනං භවිස් සතීති එවං රාජූනං පවාසගමනං බ්යාකෙරොති. එස 
නෙයො සබ් බත් ථ. ෙකවලං පෙනත් ථ අනිය්යානන් ති විප් පවුත් ථානං පුන ආගමනං. 
අබ් භන් තරානං රඤ් ඤං උපයානං භවිස් සති, බාහිරානං රඤ් ඤං අපයානන් ති 
අන් ෙතොනගෙර අම් හාකං රාජා පටිවිරුද් ධං බහිරාජානං උපසඞ් කමිස් සති, තෙතො 
තස් ස පටික් කමනං භවිස් සතීති එවං රඤ් ඤං උපයානාපයානං බ්යාකෙරොති. 
දුතියපෙදපි එෙසව නෙයො. ජයපරාජයා පාකටාෙයව. 

24. චන් දග් ගාහාදෙයො අසුකදිවෙස රාහු චන් දං ගෙහස් සතීති 
බ්යාකරණවෙසෙනව ෙවදිතබ් බා. අපි ච නක් ඛත් තස් ස 
අඞ් ගාරකාදිගාහසමාෙයොෙගොපි නක් ඛත් තගාෙහොෙයව. උක් කාපාෙතොති ආකාසෙතො 
උක් කානං පතනං. දිසාඩාෙහොති දිසාකාලුසියං අග් ගිසිඛධූමසිඛාදීහි ආකුලභාෙවො 
විය. ෙදවදුදභීති සුක් ඛවලාහකගජ් ජනං. උග් ගමනන් ති උදයනං. ඔක් කමනන් ති 
අත් ථඞ් ගමනං. සංකිෙලසන් ති අවිසුද් ධතා. ෙවොදානන් ති විසුද් ධතා. එවං විපාෙකොති 
ෙලොකස් ස එවං විවිධසුඛදුක් ඛාවෙහො. 

25. සුවුට් ඨිකාති ෙදවස් ස සම් මාධාරානුප් පෙවච් ඡනං. දුබ් බුට් ඨිකාති අවග් ගාෙහො, 
වස් සවිබන් ෙධොති වුත් තං ෙහොති. මුද් දාති හත් ථමුද් දා. ගණනා වුච් චති 
අච් ඡිද් දකගණනා. සඞ් ඛානන් ති සඞ් කලනසටුප් පාදනාදිවෙසන පිණ් ඩගණනා. යස් ස 
සා පගුණා ෙහොති, ෙසො රුක් ඛම් පි දිස් වා එත් තකානි එත් ථ පණ් ණානීති ජානාති. 
කාෙවය්යන් ති ‘‘චත් තාෙරොෙම, භික් ඛෙව, කවී. කතෙම චත් තාෙරො? චින් තාකවි, 
සුතකවි, අත් ථකවි, පටිභානකවී’’ති (අ. නි. 4.231). ඉෙමසං චතුන් නං කවීනං 
අත් තෙනො චින් තාවෙසන වා; ‘‘ෙවස් සන් තෙරො නාම රාජා අෙහොසී’’තිආදීනි සුත් වා 
සුතවෙසන වා; ඉමස් ස අයං අත් ෙථො, එවං තං ෙයොෙජස් සාමීති එවං අත් ථවෙසන වා; 
කිඤ් චිෙදව දිස් වා තප් පටිභාගං කත් තබ් බං කරිස් සාමීති එවං 
ඨානුප් පත් තිකපටිභානවෙසන වා; ජීවිකත් ථාය කබ්යකරණං. ෙලොකායතං 
වුත් තෙමව. 
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26. ආවාහනං නාම ඉමස් ස දාරකස් ස අසුකකුලෙතො අසුකනක් ඛත් ෙතන දාරිකං 
ආෙනථාති ආවාහකරණං. විවාහනන් ති ඉමං දාරිකං අසුකස් ස නාම දාරකස් ස 
අසුකනක් ඛත් ෙතන ෙදථ, එවමස් සා වුඩ් ඪි භවිස් සතීති විවාහකරණං. සංවරණන් ති 
සංවරණං නාම ‘අජ් ජ නක් ඛත් තං සුන් දරං, අජ් ෙජව සමග් ගා ෙහොථ, ඉති ෙවො 
විෙයොෙගො න භවිස් සතී’ති එවං සමග් ගකරණං. විවරණං නාම ‘සෙච 
වියුජ් ජිතුකාමත් ථ, අජ් ෙජව වියුජ් ජථ, ඉති ෙවො පුන සංෙයොෙගො න භවිස් සතී’ති එවං 
විසංෙයොගකරණං. සඞ් කිරණන් ති ‘උට් ඨානං වා ඉණං වා දින් නං ධනං අජ් ජ 
සඞ් කඩ් ඪථ, අජ් ජ සඞ් කඩ් ඪිතඤ් හි තං ථාවරං ෙහොතී’ති එවං ධනපිණ් ඩාපනං. 
විකිරණන් ති ‘සෙච පෙයොගඋද් ධාරාදිවෙසන ධනං පෙයොජිතුකාමත් ථ, අජ් ජ 
පෙයොජිතං දිගුණචතුග් ගුණං ෙහොතී’ති එවං ධනපෙයොජාපනං. සුභගකරණන් ති 
පියමනාපකරණං වා සස ්සිරීකකරණං වා. දුබ් භගකරණන් ති තබ් බිපරීතං. 
විරුද් ධගබ් භකරණන් ති විරුද් ධස් ස විලීනස් ස අට් ඨිතස් ස මතස් ස ගබ් භස් ස කරණං. 
පුන අවිනාසාය ෙභසජ් ජදානන් ති අත් ෙථො. ගබ් ෙභො හි වාෙතන, පාණෙකහි, කම් මුනා 
චාති තීහි කාරෙණහි විනස් සති. තත් ථ වාෙතන විනස් සන් ෙත නිබ් බාපනීයං සීතලං 
ෙභසජ් ජං ෙදති, පාණෙකහි විනස් සන් ෙත පාණකානං පටිකම් මං කෙරොති, කම් මුනා 
විනස් සන් ෙත පන බුද් ධාපි පටිබාහිතුං න සක් ෙකොන් ති. 

ජිව් හානිබන් ධනන් ති මන් ෙතන ජිව් හාය බන් ධකරණං. හනුසංහනනන් ති 
මුඛබන් ධමන් ෙතන යථා හනුකං චාෙලතුං න සක් ෙකොන් ති, එවං බන් ධකරණං. 
හත් ථාභිජප් පනන් ති හත් ථානං පරිවත් තනත් ථං මන් තජප් පනං. තස් මිං කිර මන් ෙත 
සත් තපදන් තෙර ඨත් වා ජප් පිෙත ඉතෙරො හත් ෙථ පරිවත් ෙතත් වා ඛිපති. 
කණ් ණජප් පනන් ති කණ් ෙණහි සද් දං අස ්සවනත් ථාය විජ් ජාය ජප් පනං. තං කිර 
ජප් පිත් වා විනිච් ඡයට් ඨාෙන යං ඉච් ඡති, තං භණති, පච් චත් ථිෙකො තං න සුණාති, 
තෙතො පටිවචනං සම් පාෙදතුං න සක් ෙකොති. ආදාසපඤ් හන් ති ආදාෙස ෙදවතං 
ඔතාෙරත් වා පඤ් හපුච් ඡනං. කුමාරිකපඤ් හන් ති කුමාරිකාය සරීෙර ෙදවතං 
ඔතාෙරත් වා පඤ් හපුච් ඡනං. ෙදවපඤ් හන් ති දාසියා සරීෙර ෙදවතං ඔතාෙරත් වා 
පඤ් හපුච් ඡනං. ආදිච් චුපට් ඨානන් ති ජීවිකත් ථාය ආදිච් චපාරිචරියා. මහතුපට් ඨානන් ති 
තෙථව මහාබහ් මපාරිචරියා. අබ් භුජ් ජලනන් ති මන් ෙතන මුඛෙතො 
අග් ගිජාලානීහරණං. සිරිව් හායනන් ති ‘‘එහි සිරි, මය් හං සිෙර පතිට් ඨාහී’’ති එවං 
සිෙරන සිරියා අව් හායනං. 

27. සන් තිකම් මන් ති ෙදවට් ඨානං ගන් ත් වා සෙච ෙම ඉදං නාම සමිජ් ඣිස් සති, 
තුම් හාකං ඉමිනා ච ඉමිනා ච උපහාරං කරිස් සාමීති සමිද් ධිකාෙල කත් තබ් බං 
සන් තිපටිස් සවකම් මං. තස ්මිං පන සමිද් ෙධ තස් ස කරණං පණිධිකම් මං නාම. 
භූරිකම් මන් ති භූරිඝෙර වසිත් වා ගහිතමන් තස් ස පෙයොගකරණං. වස් සකම් මං 
ෙවොස් සකම් මන් ති එත් ථ වස ්ෙසොති පුරිෙසො, ෙවොස් ෙසොති පණ් ඩෙකො. ඉති ෙවොස් සස් ස 
වස් සකරණං වස් සකම් මං, වස් සස් ස ෙවොස් සකරණං ෙවොස් සකම් මං. තං පන 
කෙරොන් ෙතො අච් ඡන් දිකභාවමත් තං පාෙපති, න ලිඞ් ගං අන් තරධාෙපතුං සක් ෙකොති. 
වත් ථුකම් මන් ති අකතවත් ථුස ්මිං ෙගහපතිට් ඨාපනං. වත් ථුපරිකම් මන් ති 
‘‘ඉදඤ් චිදඤ් චාහරථා’’ති වත් වා වත් ථුබලිකම් මකරණං. ආචමනන් ති උදෙකන 

Free Distribution www.aathaapi.org



මුඛසුද් ධිකරණං. න් හාපනන් ති අඤ් ෙඤසං න් හාපනං. ජුහනන් ති ෙතසං අත් ථාය 
අග් ගිජුහනං. වමනන් ති ෙයොගං දත් වා වමනකරණං. විෙරචෙනපි එෙසව නෙයො. 
උද් ධංවිෙරචනන් ති උද් ධං ෙදොසානං නීහරණං. අෙධොවිෙරචනන් ති අෙධො ෙදොසානං 
නීහරණං. සීසවිෙරචනන් ති සිෙරොවිෙරචනං. කණ් ණෙතලන් ති කණ් ණානං 
බන් ධනත් ථං වා වණහරණත් ථං වා ෙභසජ් ජෙතලපචනං. ෙනත් තතප් පනන් ති 
අක් ඛිතප් පනෙතලං. නත් ථුකම් මන් ති ෙතෙලන ෙයොෙජත් වා නත් ථුකරණං. 
අඤ් ජනන් ති ද් ෙව වා තීණි වා පටලානි නීහරණසමත් ථං ඛාරඤ් ජනං. 
පච් චඤ් ජනන් ති නිබ් බාපනීයං සීතලෙභසජ් ජඤ් ජනං. සාලාකියන් ති 
සලාකෙවජ් ජකම් මං. සල් ලකත් තියන් ති සල් ලකත් තෙවජ් ජකම් මං. දාරකතිකිච් ඡා 
වුච් චති ෙකොමාරභච් චෙවජ් ජකම් මං. මූලෙභසජ් ජානං අනුප් පාදනන් ති ඉමිනා 
කායතිකිච් ඡනං දස ්ෙසති. ඔසධීනං පටිෙමොක් ෙඛොති ඛාරාදීනි දත් වා තදනුරූෙප 
වෙණ ගෙත ෙතසං අපනයනං. 

එත් තාවතා මහාසීලං නිට් ඨිතං ෙහොති. 

පුබ් බන් තකප් පිකසස් සතවාදවණ් ණනා 

28. එවං බහ් මදත් ෙතන වුත් තවණ් ණස් ස අනුසන් ධිවෙසන තිවිධං සීලං 
විත් ථාෙරත් වා ඉදානි භික් ඛුසඞ් ෙඝන වුත් තවණ් ණස් ස අනුසන් ධිවෙසන – ‘‘අත් ථි, 
භික් ඛෙව, අඤ් ෙඤව ධම් මා ගම් භීරා දුද් දසා’’තිආදිනා නෙයන සුඤ් ඤතාපකාසනං 
ආරභි. තත් ථ ධම් මාති ගුෙණ, ෙදසනායං, පරියත් තියං, නිස් සත් ෙතති එවමාදීසු 
ධම් මසද් ෙදො වත් තති. 

‘‘න හි ධම් ෙමො අධම් ෙමො ච, උෙභො සමවිපාකිෙනො; 
අධම් ෙමො නිරයං ෙනති, ධම් ෙමො පාෙපති සුග් ගති’’න් ති. (ෙථරගා. 304); 

ආදීසු හි ගුෙණ ධම් මසද් ෙදො. ‘‘ධම් මං, ෙවො භික් ඛෙව, ෙදෙසස් සාමි 
ආදිකල්යාණ’’න් තිආදීසු (ම. නි. 3.420) ෙදසනායං. ‘‘ඉධ භික් ඛු ධම් මං පරියාපුණාති 
සුත් තං, ෙගය්ය’’න් තිආදීසු (අ. නි. 5.73) පරියත් තියං. ‘‘තස් මිං ෙඛො පන සමෙය 
ධම් මා ෙහොන් ති, ඛන් ධා ෙහොන් තී’’තිආදීසු (ධ. ස. 121) නිස් සත් ෙත. ඉධ පන ගුෙණ 
වත් තති. තස් මා අත් ථි, භික් ඛෙව, අඤ් ෙඤව තථාගතස් ස ගුණාති එවෙමත් ථ අත් ෙථො 
දට් ඨබ් ෙබො. 

ගම් භීරාති මහාසමුද් ෙදො විය මකසතුණ් ඩසූචියා අඤ ්ඤත තථාගතා අඤ ්ෙඤසං 
ඤාෙණන අලබ් භෙනය්යපතිට් ඨා, ගම් භීරත් තාෙයව දුද් දසා. දුද් දසත් තාෙයව 
දුරනුෙබොධා. නිබ් බුතසබ් බපරිළාහත් තා සන් තා, සන් තාරම් මෙණසු පවත් තනෙතොපි 
සන් තා. අතිත් තිකරණට් ෙඨන පණීතා, සාදුරසෙභොජනං විය. උත් තමඤාණවිසයත් තා 
න තක් ෙකන අවචරිතබ් බාති අතක් කාවචරා. නිපුණාති සණ් හසුඛුමසභාවත් තා. 
බාලානං අවිසයත් තා, පණ් ඩිෙතහිෙයව ෙවදිතබ් බාති පණ් ඩිතෙවදනීයා. 
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ෙය තථාගෙතො සයං අභිඤ් ඤා සච් ඡිකත් වා පෙවෙදතීති ෙය ධම් ෙම තථාගෙතො 
අනඤ් ඤෙනෙය්යො හුත් වා සයෙමව අභිවිසිට් ෙඨන ඤාෙණන පච් චක් ඛං කත් වා 
පෙවෙදති, දීෙපති, කෙථති, පකාෙසතීති අත් ෙථො. ෙයහීති ෙයහි ගුණධම් ෙමහි. 
යථාභුච් චන් ති යථාභූතං. වණ් ණං සම් මා වදමානා වෙදය න් ති තථාගතස් ස වණ් ණං 
වත් තුකාමා සම් මා වෙදය ං, අහාෙපත් වා වත් තුං සක් කුෙණය න් ති අත් ෙථො. කතෙම 
ච පන ෙත ධම් මා භගවතා එවං ෙථොමිතාති? සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං. යදි එවං, කස් මා 
බහුවචනනිද් ෙදෙසො කෙතොති? පුථුචිත් තසමාෙයොගෙතො ෙචව, පුථුආරම් මණෙතො ච. 
තඤ් හි චතූසු ඤාණසම් පයුත් තමහාකිරියචිත් ෙතසු ලබ් භති, න චස් ස ෙකොචි ධම් ෙමො 
ආරම් මණං නාම න ෙහොති. යථාහ – ‘‘අතීතං සබ් බං ජානාතීති 
සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං, තත් ථ ආවරණං නත් ථීති අනාවරණඤාණ’’න් තිආදි (පටි. ම. 
1.120). ඉති පුථුචිත් තසමාෙයොගෙතො පුනප් පුනං උප් පත් තිවෙසන පුථුආරම් මණෙතො 
ච බහුවචනනිද් ෙදෙසො කෙතොති. 

‘‘අඤ් ෙඤවා’’ති ඉදං පෙනත් ථ වවත් ථාපනවචනං, ‘‘අඤ් ෙඤව, න 
පාණාතිපාතා ෙවරමණිආදෙයො. ගම් භීරාව න උත් තානා’’ති එවං සබ් බපෙදහි 
ෙයොෙජතබ් බං. සාවකපාරමීඤාණඤ් හි ගම් භීරං, පච් ෙචකෙබොධිඤාණං පන තෙතො 
ගම් භීරතරන් ති තත් ථ වවත් ථානං නත් ථි, සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණඤ් ච තෙතොපි 
ගම් භීරතරන් ති තත් ථාපි වවත් ථානං නත් ථි, ඉෙතො පනඤ් ඤං ගම් භීරතරං නත් ථි; 
තස් මා ගම් භීරා වාති වවත් ථානං ලබ් භති. තථා දුද් දසාව දුරනුෙබොධා වාති සබ් බං 
ෙවදිතබ් බං. 

කතෙම ච ෙත භික් ඛෙවති අයං පන ෙතසං ධම් මානං කෙථතුකම්යතා පුච් ඡා. 
සන් ති, භික් ඛෙව, එෙක සමණබාහ් මණාතිආදි පුච් ඡාවිස් සජ් ජනං. කස ්මා පෙනතං 
එවං ආරද් ධන් ති ෙච? බුද් ධානඤ් හි චත් තාරි ඨානානි පත් වා ගජ් ජිතං මහන් තං ෙහොති, 
ඤාණං අනුපවිසති, බුද් ධඤාණස් ස මහන් තභාෙවො පඤ් ඤායති, ෙදසනා ගම් භීරා 
ෙහොති, තිලක් ඛණාහතා, සුඤ් ඤතාපටිසංයුත් තා. කතමානි චත් තාරි? 
විනයපඤ් ඤත් තිං, භූමන් තරං, පච් චයාකාරං, සමයන් තරන් ති. තස ්මා – ‘‘ඉදං ලහුකං, 
ඉදං ගරුකං, ඉදං සෙතකිච් ඡං, ඉදං අෙතකිච් ඡං, අයං ආපත් ති, අයං අනාපත් ති, අයං 
ෙඡජ් ජගාමිනී, අයං වුට් ඨානගාමිනී, අයං ෙදසනාගාමිනී, අයං ෙලොකවජ් ජා, අයං 
පණ් ණත් තිවජ් ජා, ඉමස් මිං වත් ථුස් මිං ඉදං පඤ් ඤෙපතබ් බ’’න් ති යං එවං ඔතිණ් ෙණ 
වත් ථුස ්මිං සික් ඛාපදපඤ් ඤාපනං නාම, තත් ථ අඤ ්ෙඤසං ථාෙමො වා බලං වා නත් ථි; 
අවිසෙයො එස අඤ ්ෙඤසං, තථාගතස් ෙසව විසෙයො. ඉති විනයපඤ් ඤත් තිං පත් වා 
බුද් ධානං ගජ් ජිතං මහන් තං ෙහොති, ඤාණං අනුපවිසති…ෙප.… 
සුඤ් ඤතාපටිසංයුත් තාති. 

තථා ඉෙම චත් තාෙරො සතිපට් ඨානා නාම…ෙප.… අරිෙයො අට් ඨඞ් ගිෙකො 
මග් ෙගො නාම, පඤ් ච ඛන් ධා නාම, ද් වාදස ආයතනානි නාම, අට් ඨාරස ධාතුෙයො 
නාම, චත් තාරි අරියසච් චානි නාම, බාවීසතින් දියානි නාම, නව ෙහතූ නාම, 
චත් තාෙරො ආහාරා නාම, සත් ත ඵස් සා නාම, සත් ත ෙවදනා නාම, සත් ත සඤ් ඤා 
නාම, සත් ත ෙචතනා නාම, සත් ත චිත් තානි නාම. එෙතසු එත් තකා කාමාවචරා 
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ධම් මා නාම, එත් තකා රූපාවචරඅරූපාවචරපරියාපන් නා ධම් මා නාම, එත් තකා 
ෙලොකියා ධම් මා නාම, එත් තකා ෙලොකුත් තරා ධම් මා නාමාති 
චතුවීසතිසමන් තපට් ඨානං අනන් තනයං අභිධම් මපිටකං විභජිත් වා කෙථතුං 
අඤ් ෙඤසං ථාෙමො වා බලං වා නත් ථි, අවිසෙයො එස අඤ් ෙඤසං, තථාගතස් ෙසව 
විසෙයො. ඉති භූමන් තරපරිච් ෙඡදං පත් වා බුද් ධානං ගජ් ජිතං මහන් තං ෙහොති, ඤාණං 
අනුපවිසති…ෙප.… සුඤ් ඤතාපටිසංයුත් තාති. 

තථා අයං අවිජ් ජා සඞ් ඛාරානං නවහාකාෙරහි පච් චෙයො ෙහොති, උප් පාෙදො හුත් වා 
පච් චෙයො ෙහොති, පවත් තං හුත් වා, නිමිත් තං, ආයූහනං, සංෙයොෙගො, පලිෙබොෙධො, 
සමුදෙයො, ෙහතු, පච් චෙයො හුත් වා පච් චෙයො ෙහොති, තථා සඞ් ඛාරාදෙයො 
විඤ් ඤාණාදීනං. යථාහ – ‘‘කථං පච් චයපරිග් ගෙහ පඤ් ඤා ධම් මට් ඨිතිඤාණං? 
අවිජ් ජා සඞ් ඛාරානං උප් පාදට් ඨිති ච පවත් තට් ඨිති ච, නිමිත් තට් ඨිති ච, ආයූහනට් ඨිති 
ච, සංෙයොගට් ඨිති ච, පලිෙබොධට් ඨිති ච, සමුදයට් ඨිති ච, ෙහතුට් ඨිති ච, පච් චයට් ඨිති 
ච, ඉෙමහි නවහාකාෙරහි අවිජ් ජා පච් චෙයො, සඞ් ඛාරා පච් චයසමුප් පන් නා, 
උෙභොෙපෙත ධම් මා පච් චයසමුප් පන් නාති පච් චයපරිග් ගෙහ පඤ් ඤා 
ධම් මට් ඨිතිඤාණං. අතීතම් පි අද් ධානං, අනාගතම් පි අද් ධානං අවිජ් ජා සඞ් ඛාරානං 
උප් පාදට් ඨිති ච…ෙප.… ජාති ජරාමරණස් ස උප් පාදට් ඨිති ච…ෙප.… පච් චයට් ඨිති ච, 
ඉෙමහි නවහාකාෙරහි ජාති පච් චෙයො, ජරාමරණං පච් චයසමුප් පන් නං, උෙභොෙපෙත 
ධම් මා පච් චයසමුප් පන් නාති පච් චයපරිග් ගෙහ පඤ් ඤා ධම් මට් ඨිතිඤාණ’’න් ති (පටි. 
ම. 1.45). එවමිමං තස් ස තස ්ස ධම් මස් ස තථා තථා පච් චයභාෙවන පවත් තං තිවට් ටං 
තියද් ධං තිසන් ධිං චතුසඞ් ෙඛපං වීසතාකාරං පටිච් චසමුප් පාදං විභජිත් වා කෙථතුං 
අඤ් ෙඤසං ථාෙමො වා බලං වා නත් ථි, අවිසෙයො එස අඤ් ෙඤසං, තථාගතස් ෙසව 
විසෙයො, ඉති පච් චයාකාරං පත් වා බුද් ධානං ගජ් ජිතං මහන් තං ෙහොති, ඤාණං 
අනුපවිසති…ෙප.… සුඤ් ඤතාපටිසංයුත් තාති. 

තථා චත් තාෙරො ජනා සස් සතවාදා නාම, චත් තාෙරො එකච් චසස් සතවාදා, 
චත් තාෙරො අන් තානන් තිකා, චත් තාෙරො අමරාවික් ෙඛපිකා, ද් ෙව 
අධිච් චසමුප් පන් නිකා, ෙසොළස සඤ් ඤීවාදා, අට් ඨ අසඤ් ඤීවාදා, අට් ඨ 
ෙනවසඤ් ඤීනාසඤ් ඤීවාදා, සත් ත උච් ෙඡදවාදා, පඤ් ච දිට් ඨධම් මනිබ් බානවාදා 
නාම. ෙත ඉදං නිස ්සාය ඉදං ගණ් හන් තීති ද් වාසට් ඨි දිට් ඨිගතානි භින් දිත් වා නිජ් ජටං 
නිග් ගුම් බං කත් වා කෙථතුං අඤ් ෙඤසං ථාෙමො වා බලං වා නත් ථි, අවිසෙයො එස 
අඤ් ෙඤසං, තථාගතස් ෙසව විසෙයො. ඉති සමයන් තරං පත් වා බුද් ධානං ගජ් ජිතං 
මහන් තං ෙහොති, ඤාණං අනුපවිසති, බුද් ධඤාණස් ස මහන් තතා පඤ් ඤායති, ෙදසනා 
ගම් භීරා ෙහොති, තිලක් ඛණාහතා, සුඤ් ඤතාපටිසංයුත් තාති. 

ඉමස් මිං පන ඨාෙන සමයන් තරං ලබ් භති, තස් මා සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණස් ස 
මහන් තභාවදස් සනත් ථං ෙදසනාය ච සුඤ ්ඤතාපකාසනවිභාවනත් ථං සමයන් තරං 
අනුපවිසන් ෙතො ධම් මරාජා – ‘‘සන් ති, භික් ඛෙව, එෙක සමණබාහ් මණා’’ති එවං 
පුච් ඡාවිස් සජ් ජනං ආරභි. 
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29. තත් ථ සන් තීති අත් ථි සංවිජ් ජන් ති උපලබ් භන් ති. භික් ඛෙවති ආලපනවචනං. 
එෙකති එකච් ෙච. සමණබාහ් මණාති පබ් බජ් ජූපගතභාෙවන සමණා, ජාතියා 
බාහ් මණා. ෙලොෙකන වා සමණාති ච බාහ් මණාති ච එවං සම් මතා. පුබ් බන් තං 
කප් ෙපත් වා විකප් ෙපත් වා ගණ් හන් තීති පුබ් බන් තකප් පිකා. පුබ් බන් තකප් ෙපො වා 
එෙතසං අත් ථීති පුබ් බන් තකප් පිකා. තත් ථ අන් ෙතොති අයං සද් ෙදො 
අන් තඅබ් භන් තරමරියාදලාමකපරභාගෙකොට් ඨාෙසසු දිස් සති. ‘‘අන් තපූෙරො 
උදරපූෙරො’’තිආදීසු හි අන් ෙත අන් තසද් ෙදො. ‘‘චරන් ති ෙලොෙක පරිවාරඡන් නා 
අන් ෙතො අසුද් ධා බහි ෙසොභමානා’’තිආදීසු (සං. නි. 1.122) අබ් භන් තෙර. 
‘‘කායබන් ධනස් ස අන් ෙතො ජීරති (චූළව. 278). ‘‘සා හරිතන් තං වා පන් ථන් තං වා 
ෙසලන් තං වා උදකන් තං වා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.304) මරියාදායං. ‘‘අන් තමිදං, 
භික් ඛෙව, ජීවිකානං යදිදං පිණ් ෙඩොල්ය’’න් තිආදීසු (සං. නි. 3.80) ලාමෙක. 
‘‘එෙසවන් ෙතො දුක් ඛස් සා’’තිආදීසු (සං. නි. 2.51) පරභාෙග. සබ් බපච් චයසඞ් ඛෙයො 
හි දුක් ඛස් ස පරභාෙගො ෙකොටීති වුච් චති. ‘‘සක් කාෙයො ෙඛො, ආවුෙසො, එෙකො 
අන් ෙතො’’තිආදීසු (අ. නි. 6.61) ෙකොට් ඨාෙස. ස ්වායං ඉධාපි ෙකොට් ඨාෙස වත් තති. 

කප් පසද් ෙදොපි – ‘‘තිට් ඨතු, භන් ෙත භගවා කප් පං’’ (දී. නි. 2.167), ‘‘අත් ථි 
කප් ෙපො නිපජ් ජිතුං’’ (අ. නි. 8.80), ‘‘කප් පකෙතන අකප් පකතං සංසිබ් බිතං 
ෙහොතී’’ති, (පාචි. 371) එවං ආයුකප් පෙලසකප් පවිනයකප් පාදීසු සම් බහුෙලසු 
අත් ෙථසු වත් තති. ඉධ තණ් හාදිට් ඨීසු වත් තතීති ෙවදිතබ් ෙබො. වුත් තම් පි ෙචතං – 
‘‘කප් පාති ද් ෙව කප් පා, තණ් හාකප් ෙපො ච දිට් ඨිකප් ෙපො චා’’ති (මහානි. 28). තස් මා 
තණ් හාදිට් ඨිවෙසන අතීතං ඛන් ධෙකොට් ඨාසං කප් ෙපත් වා පකප් ෙපත් වා ඨිතාති 
පුබ් බන් තකප් පිකාති එවෙමත් ථ අත් ෙථො ෙවදිතබ් ෙබො. ෙතසං එවං පුබ් බන් තං 
කප් ෙපත් වා ඨිතානං පුනප් පුනං උප් පජ් ජනවෙසන පුබ් බන් තෙමව අනුගතා දිට් ඨීති 
පුබ් බන් තානුදිට් ඨිෙනො. ෙත එවංදිට් ඨිෙනො තං පුබ් බන් තං ආරබ් භ ආගම් ම පටිච් ච 
අඤ් ඤම් පි ජනං දිට් ඨිගතිකං කෙරොන් තා අෙනකවිහිතානි අධිමුත් තිපදානි අභිවදන් ති 
අට් ඨාරසහි වත් ථූහි. 

තත් ථ අෙනකවිහිතානීති අෙනකවිධානි. අධිමුත් තිපදානීති අධිවචනපදානි. අථ 
වා භූතං අත් ථං අභිභවිත් වා යථාසභාවෙතො අග් ගෙහත් වා පවත් තනෙතො 
අධිමුත් තිෙයොති දිට් ඨිෙයො වුච් චන් ති. අධිමුත් තීනං පදානි අධිමුත් තිපදානි, 
දිට් ඨිදීපකානි වචනානීති අත් ෙථො. අට් ඨාරසහි වත් ථූහීති අට් ඨාරසහි කාරෙණහි. 

30. ඉදානි ෙයහි අට් ඨාරසහි වත් ථූහි අභිවදන් ති, ෙතසං කෙථතුකම්යතාය 
පුච් ඡාය ‘‘ෙත ච ෙඛො ෙභොන් ෙතො’’තිආදිනා නෙයන පුච් ඡිත් වා තානි වත් ථූනි 
විභජිත් වා දස් ෙසතුං ‘‘සන් ති, භික් ඛෙව’’තිආදිමාහ. තත් ථ වදන් ති එෙතනාති වාෙදො, 
දිට් ඨිගතස් ෙසතං අධිවචනං. සස් සෙතො වාෙදො එෙතසන් ති සස් සතවාදා, 
සස් සතදිට් ඨිෙනොති අත් ෙථො. එෙතෙනව නෙයන ඉෙතො පෙරසම් පි එවරූපානං පදානං 
අත් ෙථො ෙවදිතබ් ෙබො. සස් සතං අත් තානඤ් ච ෙලොකඤ් චාති රූපාදීසු අඤ් ඤතරං 
අත් තාති ච ෙලොෙකොති ච ගෙහත් වා තං සස් සතං අමරං නිච් චං ධුවං පඤ ්ඤෙපන් ති. 
යථාහ – ‘‘රූපං අත් තා ෙචව ෙලොෙකො ච සස් සෙතො චාති අත් තානඤ් ච ෙලොකඤ් ච 
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පඤ් ඤෙපන් ති තථා ෙවදනං, සඤ් ඤං, සඞ් ඛාෙර, විඤ් ඤාණං අත් තා ෙචව ෙලොෙකො 
ච සස ්සෙතො චාති අත් තානඤ් ච ෙලොකඤ් ච පඤ් ඤෙපන් තී’’ති. 

31. ආතප් පමන් වායාතිආදීසු වීරියං කිෙලසානං ආතාපනභාෙවන ආතප් පන් ති 
වුත් තං. තෙදව පදහනවෙසන පධානං. පුනප් පුනං යුත් තවෙසන අනුෙයොෙගොති. එවං 
තිප් පෙභදං වීරියං අන් වාය ආගම් ම පටිච් චාති අත් ෙථො. අප් පමාෙදො වුච් චති සතියා 
අවිප් පවාෙසො. සම් මා මනසිකාෙරොති උපායමනසිකාෙරො, පථමනසිකාෙරො, අත් ථෙතො 
ඤාණන් ති වුත් තං ෙහොති. යස් මිඤ් හි මනසිකාෙර ඨිතස් ස පුබ් ෙබනිවාසානුස් සති 
ඤාණං ඉජ් ඣති, අයං ඉමස ්මිං ඨාෙන මනසිකාෙරොති අධිප් ෙපෙතො. තස ්මා වීරියඤ් ච 
සතිඤ් ච ඤාණඤ් ච ආගම් මාති අයෙමත් ථ සඞ් ෙඛපත් ෙථො. තථාරූපන් ති 
තථාජාතිකං. ෙචෙතොසමාධින් ති චිත් තසමාධිං. ඵුසතීති වින් දති පටිලභති. යථා 
සමාහිෙත චිත් ෙතති ෙයන සමාධිනා සම් මා ආහිෙත සුට් ඨු ඨපිෙත චිත් තම් හි 
අෙනකවිහිතං පුබ් ෙබනිවාසන් තිආදීනං අත් ෙථො විසුද් ධිමග් ෙග වුත් ෙතො. 

ෙසො එවමාහාති ෙසො එවං ඣානානුභාවසම් පන් ෙනො හුත් වා දිට් ඨිගතිෙකො එවං 
වදති. වඤ් ෙඣොති වඤ් ඣපසුවඤ් ඣතාලාදෙයො විය අඵෙලො කස් සචි අජනෙකොති. 
එෙතන ‘‘අත් තා’’ති ච ‘‘ෙලොෙකො’’ති ච ගහිතානං ඣානාදීනං රූපාදිජනකභාවං 
පටික් ඛිපති. පබ් බතකූටං විය ඨිෙතොති කූටට් ෙඨො. එසිකට් ඨායිට් ඨිෙතොති එසිකට් ඨායී 
විය හුත් වා ඨිෙතොති එසිකට් ඨායිට් ඨිෙතො. යථා සුනිඛාෙතො එසිකත් ථම් ෙභො නිච් චෙලො 
තිට් ඨති, එවං ඨිෙතොති අත් ෙථො. උභෙයනපි ෙලොකස් ස විනාසාභාවං දීෙපති. ෙකචි 
පන ඊසිකට් ඨායිට් ඨිෙතොති පාළිං වත් වා මුඤ් ෙජ ඊසිකා විය ඨිෙතොති වදන් ති. 
තතායමධිප් පාෙයො – යදිදං ජායතීති වුච් චති, තං මුඤ් ජෙතො ඊසිකා විය විජ් ජමානෙමව 
නික් ඛමති. යස ්මා ච ඊසිකට් ඨායිට් ඨිෙතො, තස් මා ෙතව සත් තා සන් ධාවන් ති, ඉෙතො 
අඤ් ඤත් ථ ගච් ඡන් තීති අත් ෙථො. 

සංසරන් තීති අපරාපරං සඤ ්චරන් ති. චවන් තීති එවං සඞ් ඛ්යං ගච් ඡන් ති. තථා 
උපපජ් ජන් තීති. අට් ඨකථායං පන පුබ් ෙබ ‘‘සස් සෙතො අත් තා ච ෙලොෙකො චා’’ති 
වත් වා ඉදානි ෙත ච සත් තා සන් ධාවන් තීතිආදිනා වචෙනන අයං දිට් ඨිගතිෙකො 
අත් තනාෙයව අත් තෙනො වාදං භින් දති, දිට් ඨිගතිකස් ස දස ්සනං නාම න නිබද් ධං, 
ථුසරාසිම් හි නිඛාතඛාණු විය චඤ් චලං, උම් මත් තකපච් ඡියං පූවඛණ් ඩගූථෙගොමයාදීනි 
විය ෙචත් ථ සුන් දරම් පි අසුන් දරම් පි ෙහොති ෙයවාති වුත් තං. අත් ථිත් ෙවව 
සස් සතිසමන් ති එත් ථ සස් සතීති නිච් චං විජ් ජමානතාය මහාපථවිංව මඤ ්ඤති, තථා 
සිෙනරුපබ් බතචන් දිමසූරිෙය. තෙතො ෙතහි සමං අත් තානං මඤ් ඤමානා අත් ථි 
ත් ෙවව සස් සතිසමන් ති වදන් ති. 

ඉදානි සස් සෙතො අත් තා ච ෙලොෙකො චාතිආදිකාය පටිඤ් ඤාය සාධනත් ථං ෙහතුං 
දස් ෙසන් ෙතො ‘‘තං කිස් ස ෙහතු? අහඤ් හි ආතප් පමන් වායා’’තිආදිමාහ. තත් ථ 
ඉමිනාමහං එතං ජානාමීති ඉමිනා විෙසසාධිගෙමන අහං එතං පච් චක් ඛෙතො ජානාමි, 
න ෙකවලං සද් ධාමත් තෙකෙනව වදාමීති දස ්ෙසති, මකාෙරො පෙනත් ථ 
පදසන් ධිකරණත් ථං වුත් ෙතො. ඉදං, භික් ඛෙව, පඨමං ඨානන් ති චතූහි වත් ථූහීති 
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වත් ථුසද් ෙදන වුත් ෙතසු චතූසු ඨාෙනසු ඉදං පඨමං ඨානං, ඉදං 
ජාතිසතසහස් සමත් තානුස් සරණං පඨමං කාරණන් ති අත් ෙථො. 

32-33. උපරි වාරද් වෙයපි එෙසව නෙයො. ෙකවලඤ් හි අයං වාෙරො 
අෙනකජාතිසතසහස් සානුස් සරණවෙසන වුත් ෙතො. ඉතෙර 
දසචත් තාලීසසංවට් ටවිවට් ටකප් පානුස් සරණවෙසන. මන් දපඤ් ෙඤො හි තිත් ථිෙයො 
අෙනකජාතිසතසහස් සමත් තං අනුස් සරති, මජ් ඣිමපඤ් ෙඤො 
දසසංවට් ටවිවට් ටකප් පානි, තික් ඛපඤ් ෙඤො චත් තාලීසං, න තෙතො උද් ධං. 

34. චතුත් ථවාෙර තක් කයතීති තක් කී, තක් ෙකො වා අස් ස අත් ථීති තක් කී. 
තක් ෙකත් වා විතක් ෙකත් වා දිට් ඨිගාහිෙනො එතං අධිවචනං. වීමංසාය 
සමන් නාගෙතොති වීමංසී. වීමංසා නාම තුලනා රුච් චනා ඛමනා. යථා හි පුරිෙසො 
යට් ඨියා උදකං වීමංසිත් වා ඔතරති, එවෙමව ෙයො තුලයිත් වා රුච් චිත් වා ඛමාෙපත් වා 
දිට් ඨිං ගණ් හාති, ෙසො ‘‘වීමංසී’’ති ෙවදිතබ් ෙබො. තක් කපරියාහතන් ති තක් ෙකන 
පරියාහතං, ෙතන ෙතන පරියාෙයන තක් ෙකත් වාති අත් ෙථො. වීමංසානුචරිතන් ති 
තාය වුත් තප් පකාරාය වීමංසාය අනුචරිතං. සයංපටිභානන් ති අත් තෙනො 
පටිභානමත් තසඤ ්ජාතං. එවමාහාති සස් සතදිට් ඨිං ගෙහත් වා එවං වදති. 

තත් ථ චතුබ් බිෙධො තක් කී – අනුස් සුතිෙකො, ජාතිස් සෙරො, ලාභී, 
සුද් ධතක් කිෙකොති. තත් ථ ෙයො ‘‘ෙවස් සන් තෙරො නාම රාජා අෙහොසී’’තිආදීනි සුත් වා 
‘‘ෙතන හි යදි ෙවස් සන් තෙරොව භගවා, සස් සෙතො අත් තා’’ති තක් කයන් ෙතො දිට් ඨිං 
ගණ් හාති, අයං අනුස් සුතිෙකො නාම. ද් ෙව තිස ්ෙසො ජාතිෙයො සරිත් වා – ‘‘අහෙමව 
පුබ් ෙබ අසුකස් මිං නාම අෙහොසිං, තස් මා සස් සෙතො අත් තා’’ති තක් කයන් ෙතො 
ජාතිස් සරතක් කිෙකො නාම. ෙයො පන ලාභිතාය ‘‘යථා ෙම ඉදානි අත් තා සුඛී ෙහොති, 
අතීෙතපි එවං අෙහොසි, අනාගෙතපි භවිස ්සතී’’ති තක් කයිත් වා දිට් ඨිං ගණ් හාති, අයං 
ලාභීතක් කිෙකො නාම. ‘‘එවං සති ඉදං ෙහොතී’’ති තක් කමත් ෙතෙනව ගණ් හන් ෙතො 
පන සුද් ධතක් කිෙකො නාම. 

35. එෙතසං වා අඤ් ඤතෙරනාති එෙතසංෙයව චතුන් නං වත් ථූනං 
අඤ් ඤතෙරන එෙකන වා ද් වීහි වා තීහි වා. නත් ථි ඉෙතො බහිද් ධාති ඉෙමහි පන 
වත් ථූහි බහි අඤ ්ඤං එකං කාරණම් පි සස් සතපඤ් ඤත් තියා නත් ථීති අප් පටිවත් තියං 
සීහනාදං නදති. 

36. තයිදං, භික් ඛෙව, තථාගෙතො පජානාතීති භික් ඛෙව, තං ඉදං චතුබ් බිධම් පි 
දිට් ඨිගතං තථාගෙතො නානප් පකාරෙතො ජානාති. තෙතො තං පජානනාකාරං 
දස් ෙසන් ෙතො ඉෙම දිට් ඨිට් ඨානාතිආදිමාහ. තත් ථ දිට් ඨිෙයොව දිට් ඨිට් ඨානා නාම. අපි 
ච දිට් ඨීනං කාරණම් පි දිට් ඨිට් ඨානෙමව. යථාහ ‘‘කතමානි අට් ඨ දිට් ඨිට් ඨානානි? 
ඛන් ධාපි දිට් ඨිට් ඨානං, අවිජ් ජාපි, ඵස් ෙසොපි, සඤ් ඤාපි, විතක් ෙකොපි, 
අෙයොනිෙසොමනසිකාෙරොපි, පාපමිත් ෙතොපි, පරෙතොෙඝොෙසොපි දිට් ඨිට් ඨාන’’න් ති. 
‘‘ඛන් ධා ෙහතු, ඛන් ධා පච් චෙයො දිට් ඨිට් ඨානං උපාදාය සමුට් ඨානට් ෙඨන, එවං 
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ඛන් ධාපි දිට් ඨිට් ඨානං. අවිජ් ජා ෙහතු…ෙප.… පාපමිත් ෙතො ෙහතු. පරෙතොෙඝොෙසො 
ෙහතු, පරෙතොෙඝොෙසො පච් චෙයො දිට් ඨිට් ඨානං උපාදාය සමුට් ඨානට් ෙඨන, එවං 
පරෙතොෙඝොෙසොපි දිට් ඨිට් ඨාන’’න් ති (පටි. ම. 1.124). එවංගහිතාති දිට් ඨිසඞ් ඛාතා 
තාව දිට් ඨිට් ඨානා – ‘‘සස් සෙතො අත් තා ච ෙලොෙකො චා’’ති එවංගහිතා ආදින් නා, 
පවත් තිතාති අත් ෙථො. එවංපරාමට් ඨාති නිරාසඞ් කචිත් තතාය පුනප් පුනං ආමට් ඨා 
පරාමට් ඨා, ‘ඉදෙමව සච් චං, ෙමොඝමඤ් ඤ’න් ති පරිනිට් ඨාපිතා. කාරණසඞ් ඛාතා පන 
දිට් ඨිට් ඨානා යථා ගය් හමානා දිට් ඨිෙයො සමුට් ඨාෙපන් ති, එවං ආරම් මණවෙසන ච 
පවත් තනවෙසන ච ආෙසවනවෙසන ච ගහිතා. අනාදීනවදස් සිතාය පුනප් පුනං 
ගහණවෙසන පරාමට් ඨා. එවංගතිකාති එවං නිරයතිරච් ඡානෙපත් තිවිසයගතිකානං 
අඤ් ඤතරගතිකා. එවං අභිසම් පරායාති ඉදං පුරිමපදස් ෙසව ෙවවචනං, 
එවංවිධපරෙලොකාති වුත් තං ෙහොති. 

තඤ් ච තථාගෙතො පජානාතීති න ෙකවලඤ් ච තථාගෙතො සකාරණං සගතිකං 
දිට් ඨිගතෙමව පජානාති, අථ ෙඛො තඤ් ච සබ් බං පජානාති, තෙතො ච උත් තරිතරං 
සීලඤ් ෙචව සමාධිඤ් ච සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණඤ් ච පජානාති. තඤ් ච පජානනං න 
පරාමසතීති තඤ ්ච එවංවිධං අනුත් තරං විෙසසං පජානන් ෙතොපි අහං පජානාමීති 
තණ් හාදිට් ඨිමානපරාමාසවෙසන තඤ් ච න පරාමසති. අපරාමසෙතො චස් ස 
පච් චත් තඤ් ෙඤව නිබ් බුති විදිතාති එවං අපරාමසෙතො චස් ස අපරාමාසපච් චයා 
සයෙමව අත් තනාෙයව ෙතසං පරාමාසකිෙලසානං නිබ් බුති විදිතා. පාකටං, 
භික් ඛෙව, තථාගතස් ස නිබ් බානන් ති දස ්ෙසති. 

ඉදානි යථාපටිපන් ෙනන තථාගෙතන සා නිබ් බුති අධිගතා, තං පටිපත් තිං 
දස් ෙසතුං යාසු ෙවදනාසු රත් තා තිත් ථියා ‘‘ඉධ සුඛිෙනො භවිස් සාම, එත් ථ සුඛිෙනො 
භවිස් සාමා’’ති දිට් ඨිගහනං පවිසන් ති, තාසංෙයව ෙවදනානං වෙසන කම් මට් ඨානං 
ආචික් ඛන් ෙතො ෙවදනානං සමුදයඤ් චාතිආදිමාහ. තත් ථ යථාභූතං විදිත් වාති 
‘‘අවිජ් ජාසමුදයා ෙවදනාසමුදෙයොති පච් චයසමුදයට් ෙඨන ෙවදනාක් ඛන් ධස් ස උදයං 
පස් සති, තණ් හාසමුදයා ෙවදනාසමුදෙයොති පච් චයසමුදයට් ෙඨන ෙවදනාක් ඛන් ධස ්ස 
උදයං පස ්සති, කම් මසමුදයා ෙවදනාසමුදෙයොති පච් චයසමුදයට් ෙඨන 
ෙවදනාක් ඛන් ධස ්ස උදයං පස ්සති, ඵස් සසමුදයා ෙවදනාසමුදෙයොති 
පච් චයසමුදයට් ෙඨන ෙවදනාක් ඛන් ධස ්ස උදයං පස ්සති (පටි. ම. 1.50). 
නිබ් බත් තිලක් ඛණං පස් සන් ෙතොපි ෙවදනාක් ඛන් ධස් ස උදයං පස ්සතී’’ති ඉෙමසං 
පඤ් චන් නං ලක් ඛණානං වෙසන ෙවදනානං සමුදයං යථාභූතං විදිත් වා; 
‘‘අවිජ් ජානිෙරොධා ෙවදනානිෙරොෙධොති පච් චයනිෙරොධට් ෙඨන ෙවදනාක් ඛන් ධස ්ස 
වයං පස ්සති, තණ් හානිෙරොධා ෙවදනානිෙරොෙධොති පච් චයනිෙරොධට් ෙඨන 
ෙවදනාක් ඛන් ධස ්ස වයං පස ්සති, කම් මනිෙරොධා ෙවදනානිෙරොෙධොති 
පච් චයනිෙරොධට් ෙඨන ෙවදනාක් ඛන් ධස් ස වයං පස් සති, ඵස් සනිෙරොධා 
ෙවදනානිෙරොෙධොති පච් චයනිෙරොධට් ෙඨන ෙවදනාක් ඛන් ධස් ස වයං පස් සති. 
විපරිණාමලක් ඛණං පස් සන් ෙතොපි ෙවදනාක් ඛන් ධස් ස වයං පස් සතී’’ති (පටි. ම. 
1.50) ඉෙමසං පඤ ්චන් නං ලක් ඛණානං වෙසන ෙවදනානං අත් ථඞ් ගමං යථාභූතං 
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විදිත් වා, ‘‘යං ෙවදනං පටිච් ච උප් පජ් ජති සුඛං ෙසොමනස් සං, අයං ෙවදනාය 
අස් සාෙදො’’ති (සං. නි. 3.26) එවං අස ්සාදඤ් ච යථාභූතං විදිත් වා, ‘‘යං ෙවදනා 
අනිච් චා දුක් ඛා විපරිණාමධම් මා, අයං ෙවදනාය ආදීනෙවො’’ති එවං ආදීනවඤ් ච 
යථාභූතං විදිත් වා, ‘‘ෙයො ෙවදනාය ඡන් දරාගවිනෙයො ඡන් දරාගප් පහානං, ඉදං 
ෙවදනාය නිස් සරණ’’න් ති එවං නිස් සරණඤ් ච යථාභූතං විදිත් වා විගතඡන් දරාගතාය 
අනුපාදාෙනො අනුපාදාවිමුත් ෙතො, භික් ඛෙව, තථාගෙතො; යස් මිං උපාදාෙන සති කිඤ් චි 
උපාදිෙයය්ය, උපාදින් නත් තා ච ඛන් ෙධො භෙවය්ය, තස් ස අභාවා කිඤ් චි ධම් මං 
අනුපාදියිත් වාව විමුත් ෙතො භික් ඛෙව තථාගෙතොති. 

37. ඉෙම ෙඛො ෙත, භික් ඛෙවති ෙය ෙත අහං – ‘‘කතෙම, ච ෙත, භික් ඛෙව, 
ධම් මා ගම් භීරා’’ති අපුච් ඡිං, ‘‘ඉෙම ෙඛො ෙත, භික් ඛෙව, තඤ් ච තථාගෙතො පජානාති 
තෙතො ච උත් තරිතරං පජානාතී’’ති එවං නිද් දිට් ඨා සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණධම් මා 
ගම් භීරා දුද් දසා…ෙප.… පණ් ඩිතෙවදනීයාති ෙවදිතබ් බා. ෙයහි තථාගතස් ස ෙනව 
පුථුජ් ජෙනො, න ෙසොතාපන් නාදීසු අඤ ්ඤතෙරො වණ් ණං යථාභූතං වත් තුං සක් ෙකොති, 
අථ ෙඛො තථාගෙතොව යථාභූතං වණ් ණං සම් මා වදමාෙනො වෙදය්යාති එවං 
පුච් ඡමාෙනනාපි සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණෙමව පුට් ඨං, නිය්යාෙතන් ෙතනාපි තෙදව 
නිය්යාතිතං, අන් තරා පන දිට් ඨිෙයො විභත් තාති. 

පඨමභාණවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

එකච් චසස් සතවාදවණ් ණනා 

38. එකච් චසස් සතිකාති එකච් චසස් සතවාදා. ෙත දුවිධා ෙහොන් ති – 
සත් ෙතකච් චසස් සතිකා, සඞ් ඛාෙරකච් චසස් සතිකාති. දුවිධාපි ඉධ ගහිතාෙයව. 

39. යන් ති නිපාතමත් තං. කදාචීති කිස් මිඤ් චි කාෙල. කරහචීති තස් ෙසව 
ෙවවචනං. දීඝස් ස අද් ධුෙනොති දීඝස් ස කාලස් ස. අච් චෙයනාති අතික් කෙමන. 
සංවට් ටතීති විනස් සති. ෙයභුෙය්යනාති ෙය උපරිබහ් මෙලොෙකසු වා අරූෙපසු වා 
නිබ් බත් තන් ති, තදවෙසෙස සන් ධාය වුත් තං. ඣානමෙනන නිබ් බත් තත් තා 
මෙනොමයා. පීති ෙතසං භක් ෙඛො ආහාෙරොති පීතිභක් ඛා. අත් තෙනොව ෙතසං පභාති 
සයංපභා. අන් තලික් ෙඛ චරන් තීති අන් තලික් ඛචරා. සුෙභසු 
උය්යානවිමානකප් පරුක් ඛාදීසු තිට් ඨන් තීති, සුභට් ඨායිෙනො සුභා වා 
මෙනොරම් මවත් ථාභරණා හුත් වා තිට් ඨන් තීති සුභට් ඨායිෙනො. චිරං දීඝමද් ධානන් ති 
උක් කංෙසන අට් ඨ කප් ෙප. 

40. විවට් ටතීති සණ් ඨාති. සුඤ් ඤං බහ් මවිමානන් ති පකතියා නිබ් බත් තසත් තානං 
නත් ථිතාය සුඤ් ඤං, බහ් මකායිකභූමි නිබ් බත් තතීති අත් ෙථො. තස් ස කත් තා වා 
කාෙරතා වා නත් ථි, විසුද් ධිමග් ෙග වුත් තනෙයන පන කම් මපච් චයඋතුසමුට් ඨානා 
රතනභූමි නිබ් බත් තති. පකතිනිබ් බත් තිට් ඨාෙනසුෙයව ෙචත් ථ 
උය්යානකප් පරුක් ඛාදෙයො නිබ් බත් තන් ති. අථ සත් තානං පකතියා වසිතට් ඨාෙන 
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නිකන් ති උප් පජ් ජති, ෙත පඨමජ් ඣානං භාෙවත් වා තෙතො ඔතරන් ති, තස් මා අථ ෙඛො 
අඤ් ඤතෙරො සත් ෙතොතිආදිමාහ. ආයුක් ඛයා වා පුඤ් ඤක් ඛයා වාති ෙය උළාරං 
පුඤ් ඤකම් මං කත් වා යත් ථ කත් ථචි අප් පායුෙක ෙදවෙලොෙක නිබ් බත් තන් ති, ෙත 
අත් තෙනො පුඤ් ඤබෙලන ඨාතුං න සක් ෙකොන් ති, තස් ස පන ෙදවෙලොකස් ස 
ආයුප් පමාෙණෙනව චවන් තීති ආයුක් ඛයා චවන් තීති වුච් චන් ති. ෙය පන පරිත් තං 
පුඤ් ඤකම් මං කත් වා දීඝායුකෙදවෙලොෙක නිබ් බත් තන් ති, ෙත යාවතායුකං ඨාතුං න 
සක් ෙකොන් ති, අන් තරාව චවන් තීති පුඤ ්ඤක් ඛයා චවන් තීති වුච් චන් ති. දීඝමද් ධානං 
තිට් ඨතීති කප් පං වා උපඩ් ඪකප් පං වා. 

41. අනභිරතීති අපරස ්සාපි සත් තස් ස ආගමනපත් ථනා. යා පන පටිඝසම් පයුත් තා 
උක් කණ් ඨිතා, සා බහ් මෙලොෙක නත් ථි. පරිතස් සනාති උබ් බිජ් ජනා ඵන් දනා, සා 
පෙනසා තාසතස් සනා, තණ් හාතස් සනා, දිට් ඨිතස් සනා, ඤාණතස් සනාති චතුබ් බිධා 
ෙහොති. තත් ථ ‘‘ජාතිං පටිච් ච භයං භයානකං ඡම් භිතත් තං ෙලොමහංෙසො ෙචතෙසො 
උතාෙසො. ජරං… බ්යාධිං… මරණං පටිච් ච…ෙප.… උතාෙසො’’ති (විභ. 921) අයං 
තාසතස් සනා නාම. ‘‘අෙහො වත අඤ ්ෙඤපි සත් තා ඉත් ථත් තං ආගච් ෙඡය ’’න් ති (දී. 
නි. 3.38) අයං තණ් හාතස් සනා නාම. ‘‘පරිතස් සිතවිප් ඵන් දිතෙමවා’’ති අයං 
දිට් ඨිතස් සනා නාම. ‘‘ෙතපි තථාගතස් ස ධම් මෙදසනං සුත් වා ෙයභුෙය්යන භයං 
සංෙවගං සන් තාසං ආපජ් ජන් තී’’ති (අ. නි. 4.33) අයං ඤාණතස් සනා නාම. ඉධ පන 
තණ් හාතස් සනාපි දිට් ඨිතස් සනාපි වට් ටති. බහ් මවිමානන් ති ඉධ පන 
පඨමාභිනිබ් බත් තස් ස අත් ථිතාය සුඤ ්ඤන් ති න වුත් තං. උපපජ් ජන් තීති 
උපපත් තිවෙසන උපගච් ඡන් ති. සහබ්යතන් ති සහභාවං. 

42. අභිභූති අභිභවිත් වා ඨිෙතො ෙජට් ඨෙකොහමස් මීති. අනභිභූෙතොති අඤ් ෙඤහි 
අනභිභූෙතො. අඤ් ඤදත් ථූති එකංසවචෙන නිපාෙතො. දස් සනවෙසන දෙසො, සබ් බං 
පස් සාමීති අත් ෙථො. වසවත් තීති සබ් බං ජනං වෙස වත් ෙතමි. ඉස් සෙරො කත් තා 
නිම් මාතාති අහං ෙලොෙක ඉස් සෙරො, අහං ෙලොකස් ස කත් තා ච නිම් මාතා ච, පථවී – 
හිමවන් ත-සිෙනරු-චක් කවාළ-මහාසමුද් ද-චන් දිම-සූරියා මයා නිම් මිතාති. ෙසට් ෙඨො 
සජිතාති අහං ෙලොකස් ස උත් තෙමො ච සජිතා ච, ‘‘ත් වං ඛත් තිෙයො නාම ෙහොහි, ත් වං 
බාහ් මෙණො, ෙවස් ෙසො, සුද් ෙදො, ගහට් ෙඨො, පබ් බජිෙතො නාම. අන් තමෙසො ත් වං 
ඔට් ෙඨො ෙහොහි, ෙගොෙණො ෙහොහී’’ති ‘‘එවං සත් තානං සංවිසෙජතා අහ’’න් ති 
මඤ් ඤති. වසී පිතා භූතභබ්යානන් ති (දී. නි. 1.17) අහමස් මි චිණ් ණවසිතාය වසී, අහං 
පිතා භූතානඤ් ච භබ්යානඤ් චාති මඤ ්ඤති. තත් ථ අණ් ඩජජලාබුජා සත් තා 
අන් ෙතොඅණ් ඩෙකොෙස ෙචව අන් ෙතොවත් ථිම් හි ච භබ්යා නාම, බහි 
නික් ඛන් තකාලෙතො පට් ඨාය භූතා නාම. සංෙසදජා පඨමචිත් තක් ඛෙණ භබ්යා, 
දුතියෙතො පට් ඨාය භූතා. ඔපපාතිකා පඨමඉරියාපෙථ භබ්යා, දුතියෙතො පට් ඨාය භූතාති 
ෙවදිතබ් බා. ෙත සබ් ෙබපි මය් හං පුත් තාති සඤ් ඤාය ‘‘අහං පිතා භූතභබ්යාන’’න් ති 
මඤ් ඤති. 

ඉදානි කාරණෙතො සාෙධතුකාෙමො – ‘‘මයා ඉෙම සත් තා නිම් මිතා’’ති පටිඤ් ඤං 
කත් වා ‘‘තං කිස ්ස ෙහතූ’’තිආදිමාහ. ඉත් ථත් තන් ති ඉත් ථභාවං, බහ් මභාවන් ති 
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අත් ෙථො. ඉමිනා මයන් ති අත් තෙනො කම් මවෙසන චුතාපි උපපන් නාපි ච ෙකවලං 
මඤ් ඤනාමත් ෙතෙනව ‘‘ඉමිනා මයං නිම් මිතා’’ති මඤ් ඤමානා වඞ් කච් ඡිද් ෙද 
වඞ් කආණී විය ඔනමිත් වා තස ්ෙසව පාදමූලං ගච් ඡන් තීති. 

43. වණ් ණවන් තතෙරො චාති වණ් ණවන් තතෙරො, අභිරූෙපො පාසාදිෙකොති 
අත් ෙථො. මෙහසක් ඛතෙරොති ඉස් සරියපරිවාරවෙසන මහායසතෙරො. 

44. ඨානං ෙඛො පෙනතන් ති කාරණං ෙඛො පෙනතං. ෙසො තෙතො චවිත් වා 
අඤ් ඤත න ගච් ඡති, ඉෙධව ආගච් ඡති, තං සන් ධාෙයතං වුත් තං. අගාරස් මාති ෙගහා. 
අනගාරියන් ති පබ් බජ් ජං. පබ් බජ් ජා හි යස ්මා අගාරස් ස හි තං කසිෙගොරක් ඛාදිකම් මං 
තත් ථ නත් ථි, තස් මා අනගාරියන් ති වුච් චති. පබ් බජතීති උපගච් ඡති. තෙතො පරං 
නානුස් සරතීති තෙතො පුබ් ෙබනිවාසා පරං න සරති, සරිතුං අසක් ෙකොන් ෙතො තත් ථ 
ඨත් වා දිට් ඨිං ගණ් හාති. 

නිච් ෙචොතිආදීසු තස් ස උපපත් තිං අපස් සන් ෙතො නිච් ෙචොති වදති, මරණං 
අපස් සන් ෙතො ධුෙවොති, සදාභාවෙතො සස් සෙතොති, ජරාවෙසනාපි විපරිණාමස් ස 
අභාවෙතො අවිපරිණාමධම් ෙමොති. ෙසසෙමත් ථ පඨමවාෙර උත් තානෙමවාති. 

45-46. දුතියවාෙර ඛිඩ් ඩාය පදුස් සන් ති විනස් සන් තීති ඛිඩ් ඩාපෙදොසිකා, 
පදූසිකාතිපි පාළිං ලිඛන් ති, සා අට් ඨකථායං නත් ථි. අතිෙවලන් ති අතිකාලං, 
අතිචිරන් ති අත් ෙථො. හස් සඛිඩ් ඩාරතිධම් මසමාපන් නාති හස් සරති ධම් මඤ් ෙචව 
ඛිඩ් ඩාරතිධම් මඤ් ච සමාපන් නා අනුයුත් තා, ෙකළිහස් සසුඛඤ් ෙචව 
කායිකවාචසිකකීළාසුඛඤ් ච අනුයුත් තා, වුත් තප් පකාරරතිධම් මසමඞ් ගිෙනො හුත් වා 
විහරන් තීති අත් ෙථො. 

සති සම් මුස් සතීති ඛාදනීයෙභොජනීෙයසු සති සම් මුස් සති. ෙත කිර 
පුඤ් ඤවිෙසසාධිගෙතන මහන් ෙතන අත් තෙනො සිරිවිභෙවන නක් ඛත් තං කීළන් තා 
තාය සම් පත් තිමහන් තතාය – ‘‘ආහාරං පරිභුඤ් ජිම් හ, න පරිභුඤ් ජිම් හා’’තිපි න 
ජානන් ති. අථ එකාහාරාතික් කමනෙතො පට් ඨාය නිරන් තරං ඛාදන් තාපි පිවන් තාපි 
චවන් තිෙයව, න තිට් ඨන් ති. කස් මා? කම් මජෙතජස් ස බලවතාය, කරජකායස් ස 
මන් දතාය, මනුස් සානඤ් හි කම් මජෙතෙජො මන් ෙදො, කරජකාෙයො බලවා. ෙතසං 
ෙතජස් ස මන් දතාය කරජකායස් ස බලවතාය සත් තාහම් පි අතික් කමිත් වා 
උණ් ෙහොදකඅච් ඡයාගුආදීහි සක් කා වත් ථුං උපත් ථම් ෙභතුං. ෙදවානං පන ෙතෙජො 
බලවා ෙහොති, කරජං මන් දං. ෙත එකං ආහාරෙවලං අතික් කමිත් වාව සණ් ඨාතුං න 
සක් ෙකොන් ති. යථා නාම ගිම් හානං මජ් ඣන් හිෙක තත් තපාසාෙණ ඨපිතං පදුමං වා 
උප් පලං වා සායන් හසමෙය ඝටසෙතනාපි සිඤ ්චියමානං පාකතිකං න ෙහොති, 
විනස් සතිෙයව. එවෙමව පච් ඡා නිරන් තරං ඛාදන් තාපි පිවන් තාපි චවන් තිෙයව, න 
තිට් ඨන් ති. ෙතනාහ ‘‘සතියා සම් ෙමොසා ෙත ෙදවා තම් හා කායා චවන් තී’’ති. කතෙම 
පන ෙත ෙදවාති? ඉෙම ෙදවාති අට් ඨකථායං විචාරණා නත් ථි, ‘‘ෙදවානං 
කම් මජෙතෙජො බලවා ෙහොති, කරජං මන් ද’’න් ති අවිෙසෙසන වුත් තත් තා පන ෙය 
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ෙකචි කබළීකාරාහාරූපජීවිෙනො ෙදවා එවං කෙරොන් ති, ෙතෙයව චවන් තීති 
ෙවදිතබ් බා. ෙකචි පනාහු – ‘‘නිම් මානරතිපරනිම් මිතවසවත් තිෙනො ෙත ෙදවා’’ති. 
ඛිඩ් ඩාපදුස් සනමත් ෙතෙනව ෙහෙත ඛිඩ් ඩාපෙදොසිකාති වුත් තා. ෙසසෙමත් ථ 
පුරිමනෙයෙනව ෙවදිතබ් බං. 

47-48. තතියවාෙර මෙනන පදුස් සන් ති විනස් සන් තීති මෙනොපෙදොසිකා, එෙත 
චාතුමහාරාජිකා. ෙතසු කිර එෙකො ෙදවපුත් ෙතො – නක් ඛත් තං කීළිස් සාමීති 
සපරිවාෙරො රෙථන වීථිං පටිපජ් ජති, අථඤ් ෙඤො නික් ඛමන් ෙතො තං පුරෙතො 
ගච් ඡන් තං දිස් වා – ‘ෙභො අයං කපෙණො’, අදිට් ඨපුබ් බං විය එතං දිස් වා – ‘‘පීතියා 
උද් ධුමාෙතො විය භිජ් ජමාෙනො විය ච ගච් ඡතී’’ති කුජ් ඣති. පුරෙතො ගච් ඡන් ෙතොපි 
නිවත් තිත් වා තං කුද් ධං දිස ්වා – කුද් ධා නාම සුවිදිතා ෙහොන් තීති කුද් ධභාවමස් ස 
ඤත් වා – ‘‘ත් වං කුද් ෙධො, මය් හං කිං කරිස් සසි, අයං සම් පත් ති මයා දානසීලාදීනං 
වෙසන ලද් ධා, න තුය් හං වෙසනා’’ති පටිකුජ් ඣති. එකස් මිඤ් හි කුද් ෙධ ඉතෙරො 
අකුද් ෙධො රක් ඛති, උෙභොසු පන කුද් ෙධසු එකස් ස ෙකොෙධො ඉතරස් ස පච් චෙයො 
ෙහොති. තස් සපි ෙකොෙධො ඉතරස් ස පච් චෙයො ෙහොතීති උෙභො කන් දන් තානංෙයව 
ඔෙරොධානං චවන් ති. අයෙමත් ථ ධම් මතා. ෙසසං වුත් තනෙයෙනව ෙවදිතබ් බං. 

49-52. තක් කීවාෙද අයං චක් ඛාදීනං ෙභදං පස ්සති, චිත් තං පන යස් මා පුරිමං 
පුරිමං පච් ඡිමස් ස පච් ඡිමස් ස පච් චයං දත් වාව නිරුජ් ඣති, තස් මා චක් ඛාදීනං 
ෙභදෙතො බලවතරම් පි චිත් තස් ස ෙභදං න පස ්සති. ෙසො තං අපස් සන් ෙතො යථා නාම 
සකුෙණො එකං රුක් ඛං ජහිත් වා අඤ් ඤස් මිං නිලීයති, එවෙමව ඉමස් මිං අත් තභාෙව 
භින් ෙන චිත් තං අඤ ්ඤත ගච් ඡතීති ගෙහත් වා එවමාහ. ෙසසෙමත් ථ වුත් තනෙයෙනව 
ෙවදිතබ් බං. 

අන් තානන් තවාදවණ් ණනා 

53. අන් තානන් තිකාති අන් තානන් තවාදා, අන් තං වා අනන් තං වා අන් තානන් තං 
වා ෙනවන් තානානන් තං වා ආරබ් භ පවත් තවාදාති අත් ෙථො. 

54-60. අන් තසඤ් ඤී ෙලොකස් මිං විහරතීති පටිභාගනිමිත් තං 
චක් කවාළපරියන් තං අවඩ් ෙඪත් වා තං – ‘‘ෙලොෙකො’’ති ගෙහත් වා අන් තසඤ් ඤී 
ෙලොකස් මිං විහරති, චක් කවාළපරියන් තං කත් වා වඩ් ඪිතකසිෙණො පන 
අනන් තසඤ් ඤී ෙහොති, උද් ධමෙධො අවඩ් ෙඪත් වා පන තිරියං වඩ් ෙඪත් වා උද් ධමෙධො 
අන් තසඤ් ඤී, තිරියං අනන් තසඤ් ඤී. තක් කීවාෙදො වුත් තනෙයෙනව ෙවදිතබ් ෙබො. 
ඉෙම චත් තාෙරොපි අත් තනා දිට් ඨපුබ් බානුසාෙරෙනව දිට් ඨියා ගහිතත් තා 
පුබ් බන් තකප් පිෙකසු පවිට් ඨා. 

අමරාවික් ෙඛපවාදවණ් ණනා 

61. න මරතීති අමරා. කා සා? එවන් තිපි ෙම ෙනොතිආදිනා නෙයන 
පරියන් තරහිතා දිට් ඨිගතිකස් ස දිට් ඨි ෙචව වාචා ච. විවිෙධො ෙඛෙපොති වික් ෙඛෙපො, 
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අමරාය දිට් ඨියා වාචාය ච වික් ෙඛෙපොති අමරාවික් ෙඛෙපො, ෙසො එෙතසං අත් ථීති 
අමරාවික් ෙඛපිකා, අපෙරො නෙයො – අමරා නාම එකා මච් ඡජාති, සා 
උම් මුජ් ජනනිමුජ් ජනාදිවෙසන උදෙක සන් ධාවමානා ගෙහතුං න සක් කාති, එවෙමව 
අයම් පි වාෙදො ඉෙතොචිෙතො ච සන් ධාවති, ගාහං න උපගච් ඡතීති අමරාවික් ෙඛෙපොති 
වුච් චති. ෙසො එෙතසං අත් ථීති අමරාවික් ෙඛපිකා. 

62. ‘‘ඉදං කුසල’’න් ති යථාභූතං නප් පජානාතීති දස කුසලකම් මපෙථ යථාභූතං 
නප් පජානාතීති අත් ෙථො. අකුසෙලපි දස අකුසලකම් මපථාව අධිප් ෙපතා. ෙසො මමස් ස 
විඝාෙතොති ‘‘මුසා මයා භණිත’’න් ති විප් පටිසාරුප් පත් තියා මම විඝාෙතො අස් ස, දුක් ඛං 
භෙවය්යාති අත් ෙථො. ෙසො මමස් ස අන් තරාෙයොති ෙසො මම සග් ගස් ස ෙචව මග් ගස් ස 
ච අන් තරාෙයො අස් ස. මුසාවාදභයා මුසාවාදපරිෙජගුච් ඡාති මුසාවාෙද ඔත් තප් ෙපන 
ෙචව හිරියා ච. වාචාවික් ෙඛපං ආපජ් ජතීති වාචාය වික් ෙඛපං ආපජ් ජති. කීදිසං? 
අමරාවික් ෙඛපං, අපරියන් තවික් ෙඛපන් ති අත් ෙථො. 

එවන් තිපි ෙම ෙනොතිආදීසු එවන් තිපි ෙම ෙනොති අනියමිතවික් ෙඛෙපො. තථාතිපි 
ෙම ෙනොති ‘‘සස් සෙතො අත් තා ච ෙලොෙකො චා’’ති වුත් තං සස ්සතවාදං පටික් ඛිපති. 
අඤ් ඤථාතිපි ෙම ෙනොති සස් සතෙතො අඤ් ඤථා වුත් තං එකච් චසස් සතං පටික් ඛිපති. 
ෙනොතිපි ෙම ෙනොති – ‘‘න ෙහොති තථාගෙතො පරං මරණා’’ති වුත් තං උච් ෙඡදං 
පටික් ඛිපති. ෙනො ෙනොතිපි ෙම ෙනොති ‘‘ෙනව ෙහොති න න ෙහොතී’’ති වුත් තං 
තක් කීවාදං පටික් ඛිපති. සයං පන ‘‘ඉදං කුසල’’න් ති වා ‘‘අකුසල’’න් ති වා පුට් ෙඨො 
න කිඤ් චි බ්යාකෙරොති. ‘‘ඉදං කුසල’’න් ති පුට් ෙඨො ‘‘එවන් තිපි ෙම ෙනො’’ති වදති. 
තෙතො ‘‘කිං අකුසල’’න් ති වුත් ෙත ‘‘තථාතිපි ෙම ෙනො’’ති වදති. ‘‘කිං උභයෙතො 
අඤ් ඤථා’’ති වුත් ෙත ‘‘අඤ් ඤථාතිපි ෙම ෙනො’’ති වදති. තෙතො ‘‘තිවිෙධනාපි න 
ෙහොති, කිං ෙත ලද් ධී’’ති වුත් ෙත ‘‘ෙනොතිපි ෙම ෙනො’’ති වදති. තෙතො ‘‘කිං ෙනො 
ෙනොති ෙත ලද් ධී’’ති වුත් ෙත ‘‘ෙනො ෙනොතිපි ෙම ෙනො’’ති එවං වික් ෙඛපෙමව 
ආපජ් ජති, එකස් මිම් පි පක් ෙඛ න තිට් ඨති. 

63. ඡන් ෙදො වා රාෙගො වාති අජානන් ෙතොපි සහසා කුසලෙමව ‘‘කුසල’’න් ති 
වත් වා අකුසලෙමව ‘‘අකුසල’’න් ති වත් වා මයා අසුකස් ස නාම එවං බ්යාකතං, කිං 
තං සුබ්යාකතන් ති අඤ් ෙඤ පණ් ඩිෙත පුච් ඡිත් වා ෙතහි – ‘‘සුබ්යාකතං, භදමුඛ, 
කුසලෙමව තයා කුසලං, අකුසලෙමව අකුසලන් ති බ්යාකත’’න් ති වුත් ෙත නත් ථි 
මයා සදිෙසො පණ් ඩිෙතොති එවං ෙම තත් ථ ඡන් ෙදො වා රාෙගො වා අස ්සාති අත් ෙථො. 
එත් ථ ච ඡන් ෙදො දුබ් බලරාෙගො, රාෙගො බලවරාෙගො. ෙදොෙසො වා පටිෙඝො වාති කුසලං 
පන ‘‘අකුසල’’න් ති, අකුසලං වා ‘‘කුසල’’න් ති වත් වා අඤ් ෙඤ පණ් ඩිෙත පුච් ඡිත් වා 
ෙතහි – ‘‘දුබ්යාකතං තයා’’ති වුත් ෙත එත් තකම් පි නාම න ජානාමීති තත් ථ ෙම අස ්ස 
ෙදොෙසො වා පටිෙඝො වාති අත් ෙථො. ඉධාපි ෙදොෙසො දුබ් බලෙකොෙධො, පටිෙඝො 
බලවෙකොෙධො. 

තං මමස් ස උපාදානං, ෙසො මමස් ස විඝාෙතොති තං ඡන් දරාගද් වයං මම උපාදානං 
අස් ස, ෙදොසපටිඝද් වයං විඝාෙතො. උභයම් පි වා දළ ්හග් ගහණවෙසන උපාදානං, 
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විහනනවෙසන විඝාෙතො. රාෙගො හි අමුඤ් චිතුකාමතාය ආරම් මණං ගණ් හාති ජලූකා 
විය. ෙදොෙසො විනාෙසතුකාමතාය ආසීවිෙසො විය. උෙභොපි ෙචෙත සන් තාපකට් ෙඨන 
විහනන් ති ෙයවාති ‘‘උපාදාන’’න් ති ච ‘‘විඝාෙතො’’ති ච වුත් තා. ෙසසං 
පඨමවාරසදිසෙමව. 

64. පණ් ඩිතාති පණ් ඩිච් ෙචන සමන් නාගතා. නිපුණාති සණ් හසුඛුමබුද් ධිෙනො 
සුඛුමඅත් ථන් තරං පටිවිජ් ඣනසමත් ථා. කතපරප් පවාදාති විඤ් ඤාතපරප් පවාදා ෙචව 
පෙරහි සද් ධිං කතවාදපරිචයා ච. වාලෙවධිරූපාති වාලෙවධිධනුග් ගහසදිසා. ෙත 
භින් දන් තා මඤ් ෙඤති වාලෙවධි විය වාලං සුඛුමානිපි පෙරසං දිට් ඨිගතානි අත් තෙනො 
පඤ් ඤාගෙතන භින් දන් තා විය චරන් තීති අත් ෙථො. ෙත මං තත් ථාති ෙත 
සමණබාහ් මණා මං ෙතසු කුසලාකුසෙලසු. සමනුයුඤ් ෙජය න් ති ‘‘කිං කුසලං, කිං 
අකුසලන් ති අත් තෙනො ලද් ධිං වදා’’ති ලද් ධිං පුච් ෙඡය ං. සමනුගාෙහය න් ති ‘‘ඉදං 
නාමා’’ති වුත් ෙත ‘‘ෙකන කාරෙණන එතමත් ථං ගාෙහය ’’න් ති කාරණං 
පුච් ෙඡය ං. සමනුභාෙසය න් ති ‘‘ඉමිනා නාම කාරෙණනා’’ති වුත් ෙත කාරෙණ 
ෙදොසං දස් ෙසත් වා ‘‘න ත් වං ඉදං ජානාසි, ඉදං පන ගණ් හ, ඉදං විස් සජ් ෙජහී’’ති එවං 
සමනුයුඤ් ෙජය ං. න සම් පාෙයය්යන් ති න සම් පාෙදය්යං, සම් පාෙදත් වා කෙථතුං න 
සක් කුෙණය්යන් ති අත් ෙථො. ෙසො මමස් ස විඝාෙතොති යං තං පුනප් පුනං වත් වාපි 
අසම් පායනං නාම, ෙසො මම විඝාෙතො අස් ස, ඔට් ඨතාලුජිව් හාගලෙසොසනදුක් ඛෙමව 
අස් සාති අත් ෙථො. ෙසසෙමත් ථාපි පඨමවාරසදිසෙමව. 

65-66. මන් ෙදොති මන් දපඤ ්ෙඤො අපඤ් ඤස් ෙසෙවතං නාමං. ෙමොමූෙහොති 
අතිසම් මූළ් ෙහො. ෙහොති තථාගෙතොතිආදීසු සත් ෙතො ‘‘තථාගෙතො’’ති අධිප් ෙපෙතො. 
ෙසසෙමත් ථ උත් තානෙමව. ඉෙමපි චත් තාෙරො පුබ් ෙබ පවත් තධම් මානුසාෙරෙනව 
දිට් ඨියා ගහිතත් තා පුබ් බන් තකප් පිෙකසු පවිට් ඨා. 

අධිච් චසමුප් පන් නවාදවණ් ණනා 

67. ‘‘අධිච් චසමුප් පන් ෙනො අත් තා ච ෙලොෙකො චා’’ති දස් සනං 
අධිච් චසමුප් පන් නං. තං එෙතසං අත් ථීති අධිච් චසමුප් පන් නිකා. 
අධිච් චසමුප් පන් නන් ති අකාරණසමුප් පන් නං. 

68-73. අසඤ් ඤසත් තාති ෙදසනාසීසෙමතං, අචිත් තුප් පාදා 
රූපමත් තකඅත් තභාවාති අත් ෙථො. ෙතසං එවං උප් පත් ති ෙවදිතබ් බා – එකච් ෙචො හි 
තිත් ථායතෙන පබ් බජිත් වා වාෙයොකසිෙණ පරිකම් මං කත් වා චතුත් ථජ් ඣානං 
නිබ් බත් ෙතත් වා ඣානා වුට් ඨාය – ‘‘චිත් ෙත ෙදොසං පස් සති, චිත් ෙත සති 
හත් ථච් ෙඡදාදිදුක් ඛඤ් ෙචව සබ් බභයානි ච ෙහොන් ති, අලං ඉමිනා චිත් ෙතන, 
අචිත් තකභාෙවොව සන් ෙතො’’ති, එවං චිත් ෙත ෙදොසං පස් සිත් වා අපරිහීනජ් ඣාෙනො 
කාලං කත් වා අසඤ ්ඤසත් ෙතසු නිබ් බත් තති, චිත් තමස් ස චුතිචිත් තනිෙරොෙධන 
ඉෙධව නිවත් තති, රූපක් ඛන් ධමත් තෙමව තත් ථ පාතුභවති. ෙත තත් ථ යථා නාම 
ජියාෙවගක් ඛිත් ෙතො සෙරො යත් තෙකො ජියාෙවෙගො, තත් තකෙමව ආකාෙස ගච් ඡති. 
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එවෙමව ඣානෙවගක් ඛිත් තා උපපජ් ජිත් වා යත් තෙකො ඣානෙවෙගො, තත් තකෙමව 
කාලං තිට් ඨන් ති, ඣානෙවෙග පන පරිහීෙන තත් ථ රූපක් ඛන් ෙධො අන් තරධායති, 
ඉධ පන පටිසන් ධිසඤ් ඤා උප් පජ් ජති. යස් මා පන තාය ඉධ උප් පන් නසඤ් ඤාය 
ෙතසං තත් ථ චුති පඤ ්ඤායති, තස් මා ‘‘සඤ් ඤුප් පාදා ච පන ෙත ෙදවා තම් හා කායා 
චවන් තී’’ති වුත් තං. සන් තතායාති සන් තභාවාය. ෙසසෙමත් ථ උත් තානෙමව. 
තක් කීවාෙදොපි වුත් තනෙයෙනව ෙවදිතබ් ෙබොති. 

අපරන් තකප් පිකවණ් ණනා 

74. එවං අට් ඨාරස පුබ් බන් තකප් පිෙක දස් ෙසත් වා ඉදානි චතුචත් තාරීසං 
අපරන් තකප් පිෙක දස් ෙසතුං – ‘‘සන් ති, භික් ඛෙව’’තිආදිමාහ. තත් ථ 
අනාගතෙකොට් ඨාසසඞ් ඛාතං අපරන් තං කප් ෙපත් වා ගණ් හන් තීති අපරන් තකප් පිකා, 
අපරන් තකප් ෙපො වා එෙතසං අත් ථීති අපරන් තකප් පිකා. එවං ෙසසම් පි පුබ් ෙබ 
වුත් තප් පකාරනෙයෙනව ෙවදිතබ් බං. 

සඤ් ඤීවාදවණ් ණනා 

75. උද් ධමාඝාතනිකාති ආඝාතනං වුච් චති මරණං, උද් ධමාඝාතනා අත් තානං 
වදන් තීති උද් ධමාඝාතනිකා. සඤ් ඤීති පවත් ෙතො වාෙදො, සඤ් ඤීවාෙදො, ෙසො එෙතසං 
අත් ථීති සඤ් ඤීවාදා. 

76-77. රූපී අත් තාතිආදීසු කසිණරූපං ‘‘අත් තා’’ති තත් ථ පවත් තසඤ ්ඤඤ් චස් ස 
‘‘සඤ් ඤා’’ති ගෙහත් වා වා ආජීවකාදෙයො විය තක් කමත් ෙතෙනව වා ‘‘රූපී අත් තා 
ෙහොති, අෙරොෙගො පරං මරණා සඤ් ඤී’’ති නං පඤ් ඤෙපන් ති. තත් ථ අෙරොෙගොති 
නිච් ෙචො. අරූපසමාපත් තිනිමිත් තං පන ‘‘අත් තා’’ති සමාපත් තිසඤ් ඤඤ් චස් ස 
‘‘සඤ් ඤා’’ති ගෙහත් වා වා නිගණ් ඨාදෙයො විය තක් කමත් ෙතෙනව වා ‘‘අරූපී 
අත් තා ෙහොති, අෙරොෙගො පරං මරණා සඤ් ඤී’’ති නං පඤ් ඤෙපන් ති. තතියා පන 
මිස් සකගාහවෙසන පවත් තා දිට් ඨි. චතුත් ථා තක් කගාෙහෙනව. දුතියචතුක් කං 
අන් තානන් තිකවාෙද වුත් තනෙයෙනව ෙවදිතබ් බං. තතියචතුක් ෙක 
සමාපන් නකවෙසන එකත් තසඤ් ඤී, අසමාපන් නකවෙසන නානත් තසඤ් ඤී, 
පරිත් තකසිණවෙසන පරිත් තසඤ් ඤී, විපුලකසිණවෙසන අප් පමාණසඤ් ඤීති 
ෙවදිතබ් බා. චතුත් ථචතුක් ෙක පන දිබ් ෙබන චක් ඛුනා තිකචතුක් කජ් ඣානභූමියං 
නිබ් බත් තමානං දිස් වා ‘‘එකන් තසුඛී’’ති ගණ් හාති. නිරෙය නිබ් බත් තමානං දිස් වා 
‘‘එකන් තදුක් ඛී’’ති. මනුස් ෙසසු නිබ් බත් තමානං දිස් වා ‘‘සුඛදුක් ඛී’’ති. 
ෙවහප් ඵලෙදෙවසු නිබ් බත් තමානං දිස් වා ‘‘අදුක් ඛමසුඛී’’ති ගණ් හාති. විෙසසෙතො හි 
පුබ් ෙබනිවාසානුස් සතිඤාණලාභිෙනො පුබ් බන් තකප් පිකා ෙහොන් ති, දිබ් බචක් ඛුකා 
අපරන් තකප් පිකාති. 

අසඤ් ඤීවාදවණ් ණනා 
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78-83. අසඤ් ඤීවාෙදො සඤ් ඤීවාෙද ආදිම් හි වුත් තානං ද් වින් නං චතුක් කානං 
වෙසන ෙවදිතබ් ෙබො. තථා ෙනවසඤ් ඤීනාසඤ් ඤීවාෙදො. ෙකවලඤ් හි තත් ථ 
‘‘සඤ් ඤී අත් තා’’ති ගණ් හන් තානං තා දිට් ඨිෙයො, ඉධ ‘‘අසඤ් ඤී’’ති ච 
‘‘ෙනවසඤ් ඤීනාසඤ් ඤී’’ති ච. තත් ථ න එකන් ෙතන කාරණං පරිෙයසිතබ් බං. 
දිට් ඨිගතිකස් ස හි ගාෙහො උම් මත් තකපච් ඡිසදිෙසොති වුත් තෙමතං. 

උච් ෙඡදවාදවණ් ණනා 

84. උච් ෙඡදවාෙද සෙතොති විජ් ජමානස් ස. උච් ෙඡදන් ති උපච් ෙඡදං. විනාසන් ති 
අදස ්සනං. විභවන් ති භාවවිගමං. සබ් බාෙනතානි අඤ් ඤමඤ් ඤෙවවචනාෙනව. තත් ථ 
ද් ෙව ජනා උච් ෙඡදදිට් ඨිං ගණ් හන් ති, ලාභී ච අලාභී ච. ලාභී අරහෙතො දිබ් ෙබන 
චක් ඛුනා චුතිං දිස ්වා උපපත් තිං අපස් සන් ෙතො, ෙයො වා චුතිමත් තෙමව දට් ඨුං 
සක් ෙකොති, න උපපාතං; ෙසො උච් ෙඡදදිට් ඨිං ගණ් හාති. අලාභී ච ‘‘ෙකො පරෙලොකං 
න ජානාතී’’ති කාමසුඛගිද් ධතාය වා. ‘‘යථා රුක් ඛෙතො පණ් ණානි පතිතානි න පුන 
විරුහන් ති, එවෙමව සත් තා’’තිආදිනා තක් ෙකන වා උච් ෙඡදං ගණ් හාති. ඉධ පන 
තණ් හාදිට් ඨීනං වෙසන තථා ච අඤ් ඤථා ච විකප් ෙපත් වාව ඉමා සත් ත දිට් ඨිෙයො 
උප් පන් නාති ෙවදිතබ් බා. 

85. තත් ථ රූපීති රූපවා. චාතුමහාභූතිෙකොති චතුමහාභූතමෙයො. මාතාපිතූනං 
එතන් ති මාතාෙපත් තිකං. කිං තං? සුක් කෙසොණිතං. මාතාෙපත් තිෙක සම් භූෙතො 
ජාෙතොති මාතාෙපත් තිකසම් භෙවො. ඉති රූපකායසීෙසන මනුස් සත් තභාවං 
‘‘අත් තා’’ති වදති. ඉත් ෙථෙකති ඉත් ථං එෙක එවෙමෙකති අත් ෙථො. 

86. දුතිෙයො තං පටික් ඛිපිත් වා දිබ් බත් තභාවං වදති. දිබ් ෙබොති ෙදවෙලොෙක 
සම් භූෙතො. කාමාවචෙරොති ඡ කාමාවචරෙදවපරියාපන් ෙනො. කබළීකාරං ආහාරං 
භක් ඛතීති කබළීකාරාහාරභක් ෙඛො. 

87. මෙනොමෙයොති ඣානමෙනන නිබ් බත් ෙතො. සබ් බඞ් ගපච් චඞ් ගීති 
සබ් බඞ් ගපච් චඞ් ගයුත් ෙතො. අහීනින් දිෙයොති පරිපුණ් ණින් දිෙයො. යානි බහ ්මෙලොෙක 
අත් ථි, ෙතසං වෙසන ඉතෙරසඤ් ච සණ් ඨානවෙසෙනතං වුත් තං. 

88-92. සබ් බෙසො රූපසඤ් ඤානං සමතික් කමාතිආදීනං අත් ෙථො විසුද් ධිමග් ෙග 
වුත් ෙතො. ආකාසානඤ් චායතනූපෙගොතිආදීසු පන ආකාසානඤ් චායතනභවං 
උපගෙතොති, එවමත් ෙථො ෙවදිතබ් ෙබො. ෙසසෙමත් ථ උත් තානෙමවාති. 

දිට් ඨධම් මනිබ් බානවාදවණ් ණනා 

93. දිට් ඨධම් මනිබ් බානවාෙද දිට් ඨධම් ෙමොති පච් චක් ඛධම් ෙමො වුච් චති, තත් ථ 
තත් ථ පටිලද් ධත් තභාවස් ෙසතං අධිවචනං. දිට් ඨධම් ෙම නිබ් බානං 
දිට් ඨධම් මනිබ් බානං, ඉමස් මිංෙයව අත් තභාෙව දුක් ඛවූපසමනන් ති අත් ෙථො. තං 
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වදන් තීති දිට් ඨධම් මනිබ් බානවාදා. පරමදිට් ඨධම් මනිබ් බානන් ති පරමං 
දිට් ඨධම් මනිබ් බානං උත් තමන් ති අත් ෙථො. 

94. පඤ් චහි කාමගුෙණහීති මනාපියරූපාදීහි පඤ ්චහි කාමෙකොට් ඨාෙසහි 
බන් ධෙනහි වා. සමප් පිෙතොති සුට් ඨු අප් පිෙතො අල් ලීෙනො හුත් වා. සමඞ් ගීභූෙතොති 
සමන් නාගෙතො. පරිචාෙරතීති ෙතසු කාමගුෙණසු යථාසුඛං ඉන් දියානි චාෙරති 
සඤ් චාෙරති ඉෙතොචිෙතො ච උපෙනති. අථ වා ලළති රමති කීළති. එත් ථ ච දුවිධා 
කාමගුණා – මානුසකා ෙචව දිබ් බා ච. මානුසකා මන් ධාතුකාමගුණසදිසා දට් ඨබ් බා, 
දිබ් බා පරනිම් මිතවසවත් තිෙදවරාජස් ස කාමගුණසදිසාති. එවරූෙප කාෙම 
උපගතානඤ් හි ෙත දිට් ඨධම් මනිබ් බානසම් පත් තිං පඤ් ඤෙපන් ති. 

95. දුතියවාෙර හුත් වා අභාවට් ෙඨන අනිච් චා පටිපීළනට් ෙඨන දුක් ඛා, 
පකතිජහනට් ෙඨන විපරිණාමධම් මාති ෙවදිතබ් බා. ෙතසං විපරිණාමඤ් ඤථාභාවාති 
ෙතසං කාමානං විපරිණාමසඞ් ඛාතා අඤ් ඤථාභාවා, යම් පි ෙම අෙහොසි, තම් පි ෙම 
නත් ථීති වුත් තනෙයන උප් පජ් ජන් ති ෙසොකපරිෙදවදුක් ඛෙදොමනස් සුපායාසා. තත් ථ 
අන් ෙතොනිජ් ඣායනලක් ඛෙණො ෙසොෙකො, තන් නිස් සිතලාලප් පනලක් ඛෙණො 
පරිෙදෙවො, කායප් පටිපීළනලක් ඛණං දුක් ඛං, මෙනොවිඝාතලක් ඛණං ෙදොමනස් සං, 
විසාදලක් ඛෙණො උපායාෙසො, විවිච් ෙචව කාෙමහීතිආදීනමත් ෙථො විසුද් ධිමග් ෙග 
වුත් ෙතො. 

96. විතක් කිතන් ති අභිනිෙරොපනවෙසන පවත් ෙතො විතක් ෙකො. විචාරිතන් ති 
අනුමජ් ජනවෙසන පවත් ෙතො විචාෙරො. එෙතෙනතන් ති එෙතන විතක් කිෙතන ච 
විචාරිෙතන ච එතං පඨමජ් ඣානං ඔළාරිකං සකණ් ඩකං විය ඛායති. 

97-98. පීතිගතන් ති පීතිෙයව. ෙචතෙසො උප් පිලාවිතත් තන් ති චිත් තස ්ස 
උප් පිලභාවකරණං. ෙචතෙසො ආෙභොෙගොති ඣානා වුට් ඨාය තස් මිං සුෙඛ පුනප් පුනං 
චිත් තස ්ස ආෙභොෙගො මනසිකාෙරො සමන් නාහාෙරොති. ෙසසෙමත් ථ 
දිට් ඨධම් මනිබ් බානවාෙද උත් තානෙමව. 

එත් තාවතා සබ් බාපි ද් වාසට් ඨිදිට් ඨිෙයො කථිතා ෙහොන් ති. යාසං සත් ෙතව 
උච් ෙඡදදිට් ඨිෙයො, ෙසසා සස් සතදිට් ඨිෙයො. 

100-104. ඉදානි – ‘‘ඉෙමහි ෙඛො ෙත, භික් ඛෙව’’ති ඉමිනා වාෙරන සබ් ෙබපි 
ෙත අපරන් තකප් පිෙක එකජ් ඣං නිය්යාෙතත් වා සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං විස් සජ් ෙජති. 
පුන – ‘‘ඉෙමහි, ෙඛො ෙත භික් ඛෙව’’තිආදිනා වාෙරන සබ් ෙබපි ෙත 
පුබ් බන් තාපරන් තකප් පිෙක එකජ් ඣං නිය්යාෙතත් වා තෙදව ඤාණං විස් සජ් ෙජති. 
ඉති ‘‘කතෙම ච ෙත, භික් ඛෙව, ධම් මා’’තිආදිම් හි පුච් ඡමාෙනොපි 
සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණෙමව පුච් ඡිත් වා විස ්සජ් ජමාෙනොපි සත් තානං අජ් ඣාසයං තුලාය 
තුලයන් ෙතො විය සිෙනරුපාදෙතො වාලුකං උද් ධරන් ෙතො විය ද් වාසට් ඨි දිට් ඨිගතානි 
උද් ධරිත් වා සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණෙමව විස් සජ් ෙජති. එවමයං යථානුසන් ධිවෙසන 
ෙදසනා ආගතා. 
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තෙයො හි සුත් තස ්ස අනුසන් ධී – පුච් ඡානුසන් ධි, අජ් ඣාසයානුසන් ධි, 
යථානුසන් ධීති. තත් ථ ‘‘එවං වුත් ෙත අඤ් ඤතෙරො භික් ඛු භගවන් තං එතදෙවොච – කිං 
නු ෙඛො, භන් ෙත, ඔරිමං තීරං, කිං පාරිමං තීරං, ෙකො මජ් ෙඣ සංසීෙදො, ෙකො ථෙල 
උස ්සාෙදො, ෙකො මනුස් සග් ගාෙහො, ෙකො අමනුස් සග් ගාෙහො, ෙකො ආවට් ටග් ගාෙහො, 
ෙකො අන් ෙතොපූතිභාෙවො’’ති (සං. නි. 4.241) එවං පුච් ඡන් තානං භගවතා 
විස් සජ් ජිතසුත් තවෙසන පුච් ඡානුසන් ධි ෙවදිතබ් ෙබො. 

අථ ෙඛො අඤ් ඤතරස් ස භික් ඛුෙනො එවං ෙචතෙසො පරිවිතක් ෙකො උදපාදි – ‘‘ඉති 
කිර ෙභො රූපං අනත් තා…, ෙවදනා…, සඤ් ඤා…, සඞ් ඛාරා …, විඤ් ඤාණං 
අනත් තා, අනත් තකතානි කිර කම් මානි කමත් තානං ඵුසිස් සන් තී’’ති. අථ ෙඛො භගවා 
තස් ස භික් ඛුෙනො ෙචතසා ෙචෙතො පරිවිතක් කමඤ් ඤාය භික් ඛූ ආමන් ෙතසි – ‘‘ඨානං 
ෙඛො පෙනතං, භික් ඛෙව, විජ් ජති, යං ඉෙධකච් ෙචො ෙමොඝපුරිෙසො අවිද් වා 
අවිජ් ජාගෙතො තණ් හාධිපෙතෙය්යන ෙචතසා සත් ථුසාසනං අතිධාවිතබ් බං 
මඤ් ෙඤය්ය – ‘‘ඉති කිර ෙභො රූපං අනත් තා…ෙප.… ඵුසිස් සන් තී’’ති. තං කිං 
මඤ් ඤථ, භික් ඛෙව, රූපං නිච් චං වා අනිච් චං වා’’ති (ම. නි. 3.10). එවං පෙරසං 
අජ් ඣාසයං විදිත් වා භගවතා වුත් තසුත් තවෙසන අජ් ඣාසයානුසන් ධි ෙවදිතබ් ෙබො. 

ෙයන පන ධම් ෙමන ආදිම් හි ෙදසනා උට් ඨිතා, තස් ස ධම් මස් ස 
අනුරූපධම් මවෙසන වා පටිපක් ඛවෙසන වා ෙයසු සුත් ෙතසු උපරි ෙදසනා ආගච් ඡති, 
ෙතසං වෙසන යථානුසන් ධි ෙවදිතබ් ෙබො. ෙසය්යථිදං, ආකඞ් ෙඛය්යසුත් ෙත ෙහට් ඨා 
සීෙලන ෙදසනා උට් ඨිතා, උපරි ඡ අභිඤ ්ඤා ආගතා. වත් ථසුත් ෙත ෙහට් ඨා 
කිෙලෙසන ෙදසනා උට් ඨිතා, උපරි බහ් මවිහාරා ආගතා. ෙකොසම් බකසුත් ෙත 
ෙහට් ඨා භණ් ඩෙනන උට් ඨිතා, උපරි සාරණීයධම් මා ආගතා. කකචූපෙම ෙහට් ඨා 
අක් ඛන් තියා උට් ඨිතා, උපරි කකචූපමා ආගතා. ඉමස් මිම් පි බහ් මජාෙල ෙහට් ඨා 
දිට් ඨිවෙසන ෙදසනා උට් ඨිතා, උපරි සුඤ් ඤතාපකාසනං ආගතං. ෙතන වුත් තං – 
‘‘එවමයං යථානුසන් ධිවෙසන ෙදසනා ආගතා’’ති. 

පරිතස් සිතවිප් ඵන් දිතවාරවණ් ණනා 

105-117. ඉදානි මරියාදවිභාගදස් සනත් ථං – ‘‘තත භික් ඛෙව’’තිආදිකා ෙදසනා 
ආරද් ධා. තදපි ෙතසං භවතං සමණබාහ් මණානං අජානතං අපස් සතං ෙවදයිතං 
තණ් හාගතානං පරිතස් සිතවිප් ඵන් දිතෙමවාති ෙයන දිට් ඨිඅස ්සාෙදන දිට් ඨිසුෙඛන 
දිට් ඨිෙවදයිෙතන ෙත ෙසොමනස් සජාතා සස් සතං අත් තානඤ් ච ෙලොකඤ් ච 
පඤ් ඤෙපන් ති චතූහි වත් ථූහි, තදපි ෙතසං භවන් තානං සමණබාහ් මණානං යථාභූතං 
ධම් මානං සභාවං අජානන් තානං අපස ්සන් තානං ෙවදයිතං තණ් හාගතානං ෙකවලං 
තණ් හාගතානංෙයව තං ෙවදයිතං, තඤ් ච ෙඛො පෙනතං පරිතස ්සිතවිප් ඵන් දිතෙමව. 
දිට් ඨිසඞ් ඛාෙතන ෙචව තණ් හාසඞ් ඛාෙතන ච පරිතස් සිෙතන විප් ඵන් දිතෙමව 
චලිතෙමව කම් පිතෙමව ථුසරාසිම් හි නිඛාතඛාණුසදිසං, න ෙසොතාපන් නස් ස 
දස් සනමිව නිච් චලන් ති දස ්ෙසති. එස නෙයො එකච් චසස් සතවාදාදීසුපි. 
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ඵස් සපච් චයවාරවණ් ණනා 

118-130. පුන – ‘‘තත, භික් ඛෙව, ෙය ෙත සමණබාහ් මණා සස් සතවාදා’’තිආදි 
පරම් පරපච් චයදස් සනත් ථං ආරද් ධං. තත් ථ තදපි ඵස් සපච් චයාති ෙයන 
දිට් ඨිඅස් සාෙදන දිට් ඨිසුෙඛන දිට් ඨිෙවදයිෙතන ෙත ෙසොමනස් සජාතා සස් සතං 
අත් තානඤ් ච ෙලොකඤ් ච පඤ් ඤෙපන් ති චතූහි වත් ථූහි, තදපි තණ් හාදිට් ඨිපරිඵන් දිතං 
ෙවදයිතං ඵස් සපච් චයාති දස් ෙසති. එස නෙයො සබ් බත් ථ. 

131-143. ඉදානි තස් ස පච් චයස් ස දිට් ඨිෙවදයිෙත බලවභාවදස් සනත් ථං පුන – 
‘‘තත, භික් ඛෙව, ෙය ෙත සමණබාහ් මණා සස් සතවාදා’’තිආදිමාහ. තත් ථ ෙත වත 
අඤ් ඤත ඵස් සාති ෙත වත සමණබාහ් මණා තං ෙවදයිතං විනා ඵස් ෙසන 
පටිසංෙවදිස් සන් තීති කාරණෙමතං නත් ථීති. යථා හි පතෙතො ෙගහස් ස 
උපත් ථම් භනත් ථාය ථූණා නාම බලවපච් චෙයො ෙහොති, න තං ථූණාය අනුපත් ථම් භිතං 
ඨාතුං සක් ෙකොති, එවෙමව ඵස් ෙසොපි ෙවදනාය බලවපච් චෙයො, තං විනා ඉදං 
දිට් ඨිෙවදයිතං නත් ථීති දස ්ෙසති. එස නෙයො සබ් බත් ථ. 

දිට් ඨිගතිකාධිට් ඨානවට් ටකථාවණ් ණනා 

144. ඉදානි තත භික් ඛෙව, ෙය ෙත සමණබාහ් මණා සස ්සතවාදා සස් සතං 
අත් තානඤ් ච ෙලොකඤ් ච පඤ් ඤෙපන් ති චතූහි වත් ථූහි, ෙයපි ෙත සමණබාහ් මණා 
එකච් චසස් සතිකාතිආදිනා නෙයන සබ් බදිට් ඨිෙවදයිතානි සම් පිණ් ෙඩති. කස් මා? 
උපරි ඵස් ෙස පක් ඛිපනත් ථාය. කථං? සබ් ෙබ ෙත ඡහි ඵස ්සායතෙනහි ඵුස් ස ඵුස ්ස 
පටිසංෙවෙදන් තීති. තත් ථ ඡ ඵස ්සායතනානි නාම – චක් ඛුඵස් සායතනං, 
ෙසොතඵස් සායතනං, ඝානඵස් සායතනං, ජිව් හාඵස් සායතනං, කායඵස් සායතනං, 
මෙනොඵස් සායතනන් ති ඉමානි ඡ. සඤ් ජාති-සෙමොසරණ-කාරණ-
පණ් ණත් තිමත් තත් ෙථසු හි අයං ආයතනසද් ෙදො පවත් තති. තත් ථ – ‘‘කම් ෙබොෙජො 
අස් සානං ආයතනං, ගුන් නං දක් ඛිණාපෙථො’’ති සඤ් ජාතියං පවත් තති, 
සඤ් ජාතිට් ඨාෙනති අත් ෙථො. ‘‘මෙනොරෙම ආයතෙන, ෙසවන් ති නං විහඞ් ගමා’’ති 
(අ. නි. 5.38) සෙමොසරෙණ. ‘‘සති සතිආයතෙන’’ති (අ. නි. 3.102) කාරෙණ. 
‘‘අරඤ් ඤායතෙන පණ් ණකුටීසු සම් මන් තී’’ති (සං. නි. 1.255) පණ් ණත් තිමත් ෙත. 
ස් වායමිධ සඤ් ජාතිආදිඅත් ථත් තෙයපි යුජ් ජති. චක් ඛාදීසු හි ඵස් සපඤ් චමකා ධම් මා 
සඤ් ජායන් ති සෙමොසරන් ති, තානි ච ෙතසං කාරණන් ති ආයතනානි. ඉධ පන 
‘‘චක් ඛුඤ් ච පටිච් ච රූෙප ච උප් පජ් ජති චක් ඛුවිඤ් ඤාණං, තිණ් ණං සඞ් ගති 
ඵස් ෙසො’’ති (සං. නි. 2.43) ඉමිනා නෙයන ඵස් සසීෙසෙනව ෙදසනං ආෙරොෙපත් වා 
ඵස් සං ආදිං කත් වා පච් චයපරම් පරං දස ්ෙසතුං ඵස් සායතනාදීනි වුත් තානි. 

ඵුස් ස ඵුස් ස පටිසංෙවෙදන් තීති ඵුසිත් වා ඵුසිත් වා පටිසංෙවෙදන් ති. එත් ථ ච 
කිඤ් චාපි ආයතනානං ඵුසනකිච් චං විය වුත් තං, තථාපි න ෙතසං ඵුසනකිච් චතා 
ෙවදිතබ් බා. න හි ආයතනානි ඵුසන් ති, ඵස් ෙසොව තං තං ආරම් මණං ඵුසති, 
ආයතනානි පන ඵස ්ෙස උපනික් ඛිපිත් වා දස් සිතානි; තස් මා සබ් ෙබ ෙත ඡ 
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ඵස් සායතනසම් භෙවන ඵස් ෙසන රූපාදීනි ආරම් මණානි ඵුසිත් වා තං දිට් ඨිෙවදනං 
පටිසංෙවදයන් තීති එවෙමත් ථ අත් ෙථො ෙවදිතබ් ෙබො. 

ෙතසං ෙවදනාපච් චයා තණ් හාතිආදීසු ෙවදනාති ඡ ඵස් සායතනසම් භවා ෙවදනා. 
සා රූපතණ් හාදිෙභදාය තණ් හාය උපනිස් සයෙකොටියා පච් චෙයො ෙහොති. ෙතන 
වුත් තං – ‘‘ෙතසං ෙවදනාපච් චයා තණ් හා’’ති. සා පන චතුබ් බිධස් ස උපාදානස් ස 
උපනිස් සයෙකොටියා ෙචව සහජාතෙකොටියා ච පච් චෙයො ෙහොති. තථා උපාදානං 
භවස් ස. භෙවො ජාතියා උපනිස් සයෙකොටියා පච් චෙයො ෙහොති. 

ජාතීති පෙනත් ථ සවිකාරා පඤ් චක් ඛන් ධා දට් ඨබ් බා, ජාති ජරාමරණස් ස ෙචව 
ෙසොකාදීනඤ් ච උපනිස් සයෙකොටියා පච් චෙයො ෙහොති. අයෙමත් ථ සඞ් ෙඛෙපො, 
විත් ථාරෙතො පන පටිච් චසමුප් පාදකථා විසුද් ධිමග් ෙග වුත් තා. ඉධ පනස් ස 
පෙයොජනමත් තෙමව ෙවදිතබ් බං. භගවා හි වට් ටකථං කෙථන් ෙතො – ‘‘පුරිමා, 
භික් ඛෙව, ෙකොටි න පඤ් ඤායති අවිජ් ජාය, ‘ඉෙතො පුබ් ෙබ අවිජ් ජා නාෙහොසි, අථ 
පච් ඡා සමභවී’ති එවඤ් ෙචතං, භික් ඛෙව, වුච් චති, අථ ච පන පඤ් ඤායති 
‘‘ඉදප් පච් චයා අවිජ් ජා’’ති (අ. නි. 10.61) එවං අවිජ් ජාසීෙසන වා, පුරිමා, භික් ඛෙව, 
ෙකොටි න පඤ් ඤායති භවතණ් හාය…ෙප.… ‘‘ඉදප් පච් චයා භවතණ් හා’’ති (අ. නි. 
10.62) එවං තණ් හාසීෙසන වා, පුරිමා, භික් ඛෙව, ෙකොටි න පඤ් ඤායති 
භවදිට් ඨියා…ෙප.… ‘‘ඉදප් පච් චයා භවදිට් ඨී’’ති එවං දිට් ඨිසීෙසන වා කෙථසි’’. ඉධ 
පන දිට් ඨිසීෙසන කෙථන් ෙතො ෙවදනාරාෙගන උප් පජ් ජමානා දිට් ඨිෙයො කෙථත් වා 
ෙවදනාමූලකං පටිච් චසමුප් පාදං කෙථසි. ෙතන ඉදං දස් ෙසති – ‘‘එවෙමෙත 
දිට් ඨිගතිකා, ඉදං දස ්සනං ගෙහත් වා තීසු භෙවසු චතූසු ෙයොනීසු පඤ් චසු ගතීසු 
සත් තසු විඤ් ඤාණට් ඨිතීසු නවසු සත් තාවාෙසසු ඉෙතො එත් ථ එත් ෙතො ඉධාති 
සන් ධාවන් තා සංසරන් තා යන් ෙත යුත් තෙගොෙණො විය, ථම් ෙභ උපනිබද් ධකුක් කුෙරො 
විය, වාෙතන විප් පන් නට් ඨනාවා විය ච වට් ටදුක් ඛෙමව අනුපරිවත් තන් ති, 
වට් ටදුක් ඛෙතො සීසං උක් ඛිපිතුං න සක් ෙකොන් තී’’ති. 

විවට් ටකථාදිවණ් ණනා 

145. එවං දිට් ඨිගතිකාධිට් ඨානං වට් ටං කෙථත් වා ඉදානි 
යුත් තෙයොගභික් ඛුඅධිට් ඨානං කත් වා විවට් ටං දස ්ෙසන් ෙතො – ‘‘යෙතො ෙඛො, 
භික් ඛෙව, භික් ඛූ’’තිආදිමාහ. තත් ථ යෙතොති යදා. ඡන් නං ඵස් සායතනානන් ති ෙයහි 
ඡහි ඵස් සායතෙනහි ඵුසිත් වා පටිසංෙවදයමානානං දිට් ඨිගතිකානං වට් ටං වත් තති, 
ෙතසංෙයව ඡන් නං ඵස් සායතනානං. සමුදයන් තිආදීසු අවිජ් ජාසමුදයා 
චක් ඛුසමුදෙයොතිආදිනා ෙවදනාකම් මට් ඨාෙන වුත් තනෙයන ඵස් සායතනානං 
සමුදයාදෙයො ෙවදිතබ් බා. යථා පන තත් ථ ‘‘ඵස් සසමුදයා ඵස් සනිෙරොධා’’ති වුත් තං, 
එවමිධ, තං චක් ඛාදීසු – ‘‘ආහාරසමුදයා ආහාරනිෙරොධා’’ති ෙවදිතබ් බං. 
මනායතෙන ‘‘නාමරූපසමුදයා නාමරූපනිෙරොධා’’ති. 
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උත් තරිතරං පජානාතීති දිට් ඨිගතිෙකො දිට් ඨිෙමව ජානාති. අයං පන දිට් ඨිඤ් ච 
දිට් ඨිෙතො ච උත් තරිතරං සීලසමාධිපඤ් ඤාවිමුත් තින් ති යාව අරහත් තා ජානාති. ෙකො 
එවං ජානාතීති? ඛීණාසෙවො ජානාති, අනාගාමී, සකදාගාමී, ෙසොතාපන් ෙනො, 
බහුස් සුෙතො, ගන් ථධෙරො භික් ඛු ජානාති, ආරද් ධවිපස් සෙකො ජානාති. ෙදසනා පන 
අරහත් තනිකූෙටෙනව නිට් ඨාපිතාති. 

146. එවං විවට් ටං කෙථත් වා ඉදානි ‘‘ෙදසනාජාලවිමුත් ෙතො දිට් ඨිගතිෙකො නාම 
නත් ථී’’ති දස් සනත් ථං පුන – ‘‘ෙය හි ෙකචි, භික් ඛෙව’’ති ආරභි. තත් ථ 
අන් ෙතොජාලීකතාති ඉමස් ස මය් හං ෙදසනාජාලස් ස අන් ෙතොෙයව කතා. එත් ථ සිතා 
වාති එතස් මිං මම ෙදසනාජාෙල සිතා නිස් සිතා අවසිතාව. උම් මුජ් ජමානා 
උම් මුජ් ජන් තීති කිං වුත් තං ෙහොති? ෙත අෙධො ඔසීදන් තාපි උද් ධං උග් ගච් ඡන් තාපි මම 
ෙදසනාජාෙල සිතාව හුත් වා ඔසීදන් ති ච උග් ගච් ඡන් ති ච. එත් ථ පරියාපන් නාති එත් ථ 
මය් හං ෙදසනාජාෙල පරියාපන් නා, එෙතන ආබද් ධා අන් ෙතොජාලීකතා ච හුත් වා 
උම් මුජ් ජමානා උම් මුජ් ජන් ති, න ෙහත් ථ අසඞ් ගහිෙතො දිට් ඨිගතිෙකො නාම අත් ථීති. 

සුඛුමච් ඡිෙකනාති සණ් හඅච් ඡිෙකන සුඛුමච් ඡිද් ෙදනාති අත් ෙථො. ෙකවට් ෙටො විය 
හි භගවා, ජාලං විය ෙදසනා, පරිත් තඋදකං විය දසසහස් සිෙලොකධාතු, ඔළාරිකා 
පාණා විය ද් වාසට් ඨිදිට් ඨිගතිකා. තස ්ස තීෙර ඨත් වා ඔෙලොෙකන් තස් ස ඔළාරිකානං 
පාණානං අන් ෙතොජාලීකතභාවදස් සනං විය භගවෙතො සබ් බදිට් ඨිගතානං 
ෙදසනාජාලස් ස අන් ෙතොකතභාවදස් සනන් ති එවෙමත් ථ ඔපම් මසංසන් දනං 
ෙවදිතබ් බං. 

147. එවං ඉමාහි ද් වාසට් ඨියා දිට් ඨීහි සබ් බදිට් ඨීනං සඞ් ගහිතත් තා සබ් ෙබසං 
දිට් ඨිගතිකානං එතස් මිං ෙදසනාජාෙල පරියාපන් නභාවං දස ්ෙසත් වා ඉදානි අත් තෙනො 
කත් ථචි අපරියාපන් නභාවං දස් ෙසන් ෙතො – ‘‘උච් ඡින් නභවෙනත් තිෙකො, භික් ඛෙව, 
තථාගතස් ස කාෙයො’’තිආදිමාහ. තත් ථ නයන් ති එතායාති ෙනත් ති. නයන් තීති ගීවාය 
බන් ධිත් වා ආකඩ් ඪන් ති, රජ් ජුයා එතං නාමං. ඉධ පන ෙනත් තිසදිසතාය භවතණ් හා 
ෙනත් තීති අධිප් ෙපතා. සා හි මහාජනං ගීවාය බන් ධිත් වා තං තං භවං ෙනති 
උපෙනතීති භවෙනත් ති. අරහත් තමග් ගසත් ෙථන උච් ඡින් නා භවෙනත් ති අස් සාති 
උච් ඡින් නභවෙනත් තිෙකො.  

කායස් ස ෙභදා උද් ධන් ති කායස් ස ෙභදෙතො උද් ධං. ජීවිතපරියාදානාති ජීවිතස් ස 
සබ් බෙසො පරියාදින් නත් තා පරික් ඛීණත් තා, පුන අප් පටිසන් ධිකභාවාති අත් ෙථො. න 
තං දක් ඛන් තීති තං තථාගතං. ෙදවා වා මනුස් සා වා න දක් ඛිස් සන් ති, 
අපණ් ණත් තිකභාවං ගමිස් සතීති අත් ෙථො. 

ෙසය්යථාපි, භික් ඛෙවති, උපමායං පන ඉදං සංසන් දනං. අම් බරුක් ෙඛො විය හි 
තථාගතස් ස කාෙයො, රුක් ෙඛ ජාතමහාවණ් ෙටො විය තං නිස ්සාය පුබ් ෙබ 
පවත් තතණ් හා. තස් මිං වණ් ෙට උපනිබද් ධා 
පඤ් චපක් කද් වාදසපක් කඅට් ඨාරසපක් කපරිමාණා අම් බපිණ් ඩී විය තණ් හාය සති 
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තණ් හූපනිබන් ධනා හුත් වා ආයතිං නිබ් බත් තනකා පඤ් චක් ඛන් ධා ද් වාදසායතනානි 
අට් ඨාරස ධාතුෙයො. යථා පන තස් මිං වණ් ෙට ඡින් ෙන සබ් බානි තානි අම් බානි 
තදන් වයානි ෙහොන් ති, තංෙයව වණ් ටං අනුගතානි, වණ් ටච් ෙඡදා ඡින් නානි ෙයවාති 
අත් ෙථො; එවෙමව ෙය භවෙනත් තිවණ් ටස් ස අනුපච් ඡින් නත් තා ආයතිං 
උප් පජ් ෙජය ං පඤ ්චක් ඛන් ධා ද් වාදසායතනානි අට් ඨාරසධාතුෙයො, සබ් ෙබ ෙත 
ධම් මා තදන් වයා ෙහොන් ති භවෙනත් තිං අනුගතා, තාය ඡින් නාය ඡින් නා ෙයවාති 
අත් ෙථො. 

යථා පන තස් මිම් පි රුක් ෙඛ මණ් ඩූකකණ් ටකවිසසම් ඵස් සං ආගම් ම 
අනුපුබ් ෙබන සුස් සිත් වා මෙත – ‘‘ඉමස් මිං ඨාෙන එවරූෙපො නාම රුක් ෙඛො 
අෙහොසී’’ති ෙවොහාරමත් තෙමව ෙහොති, න තං රුක් ඛං ෙකොචි පස් සති, එවං 
අරියමග් ගසම් ඵස් සං ආගම් ම තණ් හාසිෙනහස් ස පරියාදින් නත් තා අනුපුබ් ෙබන 
සුස් සිත් වා විය භින් ෙන ඉමස් මිං කාෙය, කායස් ස ෙභදා උද් ධං ජීවිතපරියාදානා න තං 
දක් ඛන් ති, තථාගතම් පි ෙදවමනුස් සා න දක් ඛිස් සන් ති, එවරූපස් ස නාම කිර 
සත් ථුෙනො ඉදං සාසනන් ති ෙවොහාරමත් තෙමව භවිස් සතීති 
අනුපාදිෙසසනිබ් බානධාතුං පාෙපත් වා ෙදසනං නිට් ඨෙපසි. 

148. එවං වුත් ෙත ආයස් මා ආනන් ෙදොති එවං භගවතා ඉමස් මිං සුත් ෙත වුත් ෙත 
ෙථෙරො ආදිෙතො පට් ඨාය සබ් බං සුත් තං සමන් නාහරිත් වා එවං බුද් ධබලං දීෙපත් වා 
කථිතසුත් තස් ස න භගවතා නාමං ගහිතං, හන් දස ්ස නාමං ගණ් හාෙපස් සාමීති 
චින් ෙතත් වා භගවන් තං එතදෙවොච. 

තස් මාතිහ ත් වන් තිආදීසු අයමත් ථෙයොජනා – ආනන් ද, යස් මා ඉමස් මිං 
ධම් මපරියාෙය ඉධත් ෙථොපි පරත් ෙථොපි විභත් ෙතො, තස් මාතිහ ත් වං ඉමං 
ධම් මපරියායං ‘‘අත් ථජාල’’න් තිපි නං ධාෙරහි; යස් මා පෙනත් ථ බහූ තන් තිධම් මා 
කථිතා, තස් මා ‘‘ධම් මජාල’’න් තිපි නං ධාෙරහි; යස් මා ච එත් ථ ෙසට් ඨට් ෙඨන බහ් මං 
සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං විභත් තං, තස් මා ‘‘බහ් මජාල’’න් තිපි නං ධාෙරහි; යස් මා 
එත් ථ ද් වාසට් ඨිදිට් ඨිෙයො විභත් තා, තස් මා ‘‘දිට් ඨිජාල’’න් තිපි නං ධාෙරහි; යස් මා 
පන ඉමං ධම් මපරියායං සුත් වා ෙදවපුත් තමාරම් පි ඛන් ධමාරම් පි මච් චුමාරම් පි 
කිෙලසමාරම් පි සක් කා මද් දිතුං, තස් මා ‘‘අනුත් තෙරො සඞ් ගාමවිජෙයොතිපි නං 
ධාෙරහී’’ති. 

ඉදමෙවොච භගවාති ඉදං නිදානාවසානෙතො පභුති යාව ‘‘අනුත් තෙරො 
සඞ් ගාමවිජෙයොතිපි නං ධාෙරහී’’ති සකලං සුත් තන් තං භගවා පෙරසං පඤ් ඤාය 
අලබ් භෙනය්යපතිට් ඨං පරමගම් භීරං සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං පකාෙසන් ෙතො සූරිෙයො 
විය අන් ධකාරං දිට් ඨිගතමහන් ධකාරං විධමන් ෙතො අෙවොච. 

149. අත් තමනා ෙත භික් ඛූති ෙත භික් ඛූ අත් තමනා සකමනා, බුද් ධගතාය පීතියා 
උදග් ගචිත් තා හුත් වාති වුත් තං ෙහොති. භගවෙතො භාසිතන් ති එවං 
විචිතනයෙදසනාවිලාසයුත් තං ඉදං සුත් තං කරවීකරුතමඤ් ජුනා කණ් ණසුෙඛන 

Free Distribution www.aathaapi.org



පණ් ඩිතජනහදයානං අමතාභිෙසකසදිෙසන බහ් මස ්සෙරන භාසමානස් ස භගවෙතො 
වචනං. අභිනන් දුන් ති අනුෙමොදිංසු ෙචව සම් පටිච් ඡිංසු ච. අයඤ ්හි අභිනන් දසද් ෙදො – 
‘‘අභිනන් දති අභිවදතී’’තිආදීසු (සං. නි. 3.5) තණ් හායම් පි ආගෙතො. 
‘‘අන් නෙමවාභිනන් දන් ති, උභෙය ෙදවමානුසා’’තිආදීසු (සං. නි. 1.43) 
උපගමෙනපි. 

‘‘චිරප් පවාසිං පුරිසං, දූරෙතො ෙසොත් ථිමාගතං; 
ඤාතිමිත් තා සුහජ් ජා ච, අභිනන් දන් ති ආගත’’න් ති. (ධ. ප. 219); 

ආදීසු සම් පටිච් ඡෙනපි. ‘‘අභිනන් දිත් වා අනුෙමොදිත් වා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.205) 
අනුෙමොදෙනපි. ස ්වායමිධ අනුෙමොදනසම් පටිච් ඡෙනසු යුජ් ජති. ෙතන වුත් තං – 
‘‘අභිනන් දුන් ති අනුෙමොදිංසු ෙචව සම් පටිච් ඡිංසු චා’’ති. 

සුභාසිතං සුලපිතං, ‘‘සාධු සාධූ’’ති තාදිෙනො; 
අනුෙමොදමානා සිරසා, සම් පටිච් ඡිංසු භික් ඛෙවොති. 

ඉමස් මිඤ් ච පන ෙවය්යාකරණස් මින් ති ඉමස් මිං නිග් ගාථකසුත් ෙත. 
නිග් ගාථකත් තා හි ඉදං ෙවය්යාකරණන් ති වුත් තං. 

දසසහස් සී ෙලොකධාතූති දසසහස් සචක් කවාළපරිමාණා ෙලොකධාතු. 
අකම් පිත් ථාති න සුත් තපරිෙයොසාෙනෙයව අකම් පිත් ථාති ෙවදිතබ් බා. 
භඤ් ඤමාෙනති හි වුත් තං. තස ්මා ද් වාසට් ඨියා දිට් ඨිගෙතසු විනිෙවෙඨත් වා 
ෙදසියමාෙනසු තස් ස තස් ස දිට් ඨිගතස් ස පරිෙයොසාෙන පරිෙයොසාෙනති ද් වාසට් ඨියා 
ඨාෙනසු අකම් පිත් ථාති ෙවදිතබ් බා. 

තත් ථ අට් ඨහි කාරෙණහි පථවීකම් ෙපො ෙවදිතබ් ෙබො – ධාතුක් ෙඛොෙභන, 
ඉද් ධිමෙතො ආනුභාෙවන, ෙබොධිසත් තස් ස ගබ් ෙභොක් කන් තියා, මාතුකුච් ඡිෙතො 
නික් ඛමෙනන, සම් ෙබොධිප් පත් තියා, ධම් මචක් කප් පවත් තෙනන, 
ආයුසඞ් ඛාෙරොස් සජ් ජෙනන, පරිනිබ් බාෙනනාති. ෙතසං විනිච් ඡයං – ‘‘අට් ඨ ෙඛො 
ඉෙම, ආනන් ද, ෙහතූ අට් ඨ පච් චයා මහෙතො භූමිචාලස් ස පාතුභාවායා’’ති එවං 
මහාපරිනිබ් බාෙන ආගතාය තන් තියා වණ් ණනාකාෙල වක් ඛාම. අයං පන මහාපථවී 
අපෙරසුපි අට් ඨසු ඨාෙනසු අකම් පිත් ථ – මහාභිනික් ඛමෙන, 
ෙබොධිමණ් ඩූපසඞ් කමෙන, පංසුකූලග් ගහෙණ, පංසුකූලෙධොවෙන, 
කාළකාරාමසුත් ෙත, ෙගොතමකසුත් ෙත, ෙවස් සන් තරජාතෙක, ඉමස් මිං 
බහ් මජාෙලති. තත් ථ මහාභිනික් ඛමනෙබොධිමණ් ඩූපසඞ් කමෙනසු වීරියබෙලන 
අකම් පිත් ථ. පංසුකූලග් ගහෙණ ද් විසහස් සදීපපරිවාෙර චත් තාෙරො මහාදීෙප පහාය 
පබ් බජිත් වා සුසානං ගන් ත් වා පංසුකූලං ගණ් හන් ෙතන දුක් කරං භගවතා කතන් ති 
අච් ඡරියෙවගාභිහතා අකම් පිත් ථ. පංසුකූලෙධොවනෙවස් සන් තරජාතෙකසු 
අකාලකම් පෙනන අකම් පිත් ථ. කාළකාරාමෙගොතමකසුත් ෙතසු – ‘‘අහං සක් ඛී 
භගවා’’ති සක් ඛිභාෙවන අකම් පිත් ථ. ඉමස් මිං පන බහ් මජාෙල ද් වාසට් ඨියා 
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දිට් ඨිගෙතසු විජෙටත් වා නිග් ගුම් බං කත් වා ෙදසියමාෙනසු සාධුකාරදානවෙසන 
අකම් පිත් ථාති ෙවදිතබ් බා. 

න ෙකවලඤ් ච එෙතසු ඨාෙනසුෙයව පථවී අකම් පිත් ථ, අථ ෙඛො තීසු 
සඞ් ගෙහසුපි මහාමහින් දත් ෙථරස් ස ඉමං දීපං ආගන් ත් වා ෙජොතිවෙන නිසීදිත් වා 
ධම් මං ෙදසිතදිවෙසපි අකම් පිත් ථ. කල්යාණියවිහාෙර ච පිණ් ඩපාතියත් ෙථරස් ස 
ෙචතියඞ් ගණං සම් මජ් ජිත් වා තත් ෙථව නිසීදිත් වා බුද් ධාරම් මණං පීතිං ගෙහත් වා ඉමං 
සුත් තන් තං ආරද් ධස් ස සුත් තපරිෙයොසාෙන උදකපරියන් තං කත් වා අකම් පිත් ථ. 
ෙලොහපාසාදස් ස පාචීනඅම් බලට් ඨිකට් ඨානං නාම අෙහොසි. තත් ථ නිසීදිත් වා 
දීඝභාණකත් ෙථරා බහ් මජාලසුත් තං ආරභිංසු, ෙතසං සජ් ඣායපරිෙයොසාෙනපි 
උදකපරියන් තෙමව කත් වා පථවී අකම් පිත් ථාති. 

එවං යස් සානුභාෙවන, අකම් පිත් ථ අෙනකෙසො; 
ෙමදනී සුත් තෙසට් ඨස් ස, ෙදසිතස් ස සයම් භුනා. 

බහ් මජාලස් ස තස් සීධ, ධම් මං අත් ථඤ් ච පණ් ඩිතා; 
සක් කච් චං උග් ගෙහත් වාන, පටිපජ් ජන් තු ෙයොනිෙසොති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථායං 

බහ් මජාලසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. සාමඤ් ඤඵලසුත් තවණ් ණනා 

රාජාමච් චකථාවණ් ණනා 

150. එවං ෙම සුතං…ෙප.… රාජගෙහති සාමඤ් ඤඵලසුත් තං. තතායං 
අපුබ් බපදවණ් ණනා – රාජගෙහති එවංනාමෙක නගෙර. තඤ ්හි 
මන් ධාතුමහාෙගොවින් දාදීහි පරිග් ගහිතත් තා රාජගහන් ති වුච් චති. අඤ් ෙඤපි එත් ථ 
පකාෙර වණ් ණයන් ති, කිං ෙතහි? නාමමත් තෙමතං තස් ස නගරස් ස. තං පෙනතං 
බුද් ධකාෙල ච චක් කවත් තිකාෙල ච නගරං ෙහොති, ෙසසකාෙල සුඤ් ඤං ෙහොති 
යක් ඛපරිග් ගහිතං, ෙතසං වසනවනං හුත් වා තිට් ඨති. විහරතීති අවිෙසෙසන 
ඉරියාපථදිබ් බබහ් මඅරියවිහාෙරසු අඤ් ඤතරවිහාරසමඞ් ගිපරිදීපනෙමතං. ඉධ පන 
ඨානගමනනිසජ් ජසයනප් පෙභෙදසු ඉරියාපෙථසු 
අඤ් ඤතරඉරියාපථසමාෙයොගපරිදීපනං. ෙතන ඨිෙතොපි ගච් ඡන් ෙතොපි නිසින් ෙනොපි 
සයාෙනොපි භගවා විහරති ෙචව ෙවදිතබ් ෙබො. ෙසො හි එකං ඉරියාපථබාධනං 
අඤ් ෙඤන ඉරියාපෙථන විච් ඡින් දිත් වා අපරිපතන් තං අත් තභාවං හරති පවත් ෙතති, 
තස් මා විහරතීති වුච් චති. 

ජීවකස් ස ෙකොමාරභච් චස් ස අම් බවෙනති ඉදමස් ස යං ෙගොචරගාමං උපනිස් සාය 
විහරති, තස් ස සමීපනිවාසනට් ඨානපරිදීපනං. තස ්මා – රාජගෙහ විහරති ජීවකස් ස 
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ෙකොමාරභච් චස් ස අම් බවෙනති රාජගහසමීෙප ජීවකස් ස ෙකොමාරභච් චස් ස 
අම් බවෙන විහරතීති එවෙමත් ථ අත් ෙථො ෙවදිතබ් ෙබො. සමීපත් ෙථ ෙහතං 
භුම් මවචනං. තත් ථ ජීවතීති ජීවෙකො, කුමාෙරන භෙතොති ෙකොමාරභච් ෙචො. යථාහ – 
‘‘කිං භෙණ, එතං කාෙකහි සම් පරිකිණ් ණන් ති? දාරෙකො ෙදවාති. ජීවති භෙණති? 
ජීවති, ෙදවාති. ෙතන හි, භෙණ තං දාරකං අම් හාකං අන් ෙතපුරං ෙනත් වා ධාතීනං 
ෙදථ ෙපොෙසතුන් ති. තස් ස ජීවතීති ජීවෙකොති නාමං අකංසු. කුමාෙරන 
ෙපොසාපිෙතොති ෙකොමාරභච් ෙචොති නාමං අකංසූ’’ති (මහාව. 328) අයං පෙනත් ථ 
සඞ් ෙඛෙපො. විත් ථාෙරන පන ජීවකවත් ථුඛන් ධෙක ආගතෙමව. විනිච් ඡයකථාපිස් ස 
සමන් තපාසාදිකාය විනයට් ඨකථායං වුත් තා. 

අයං පන ජීවෙකො එකස් මිං සමෙය භගවෙතො ෙදොසාභිසන් නං කායං විෙරෙචත් වා 
සිෙවය්යකං දුස ්සයුගං දත් වා වත් ථානුෙමොදනාපරිෙයොසාෙන ෙසොතාපත් තිඵෙල 
පතිට් ඨාය චින් ෙතසි – ‘‘මයා දිවසස් ස ද් වත් තික් ඛත් තුං බුද් ධුපට් ඨානං ගන් තබ් බං, 
ඉදඤ් ච ෙවළුවනං අතිදූෙර, මය් හං පන අම් බවනං උය්යානං ආසන් නතරං, යංනූනාහං 
එත් ථ භගවෙතො විහාරං කාෙරය්ය’’න් ති. ෙසො තස් මිං අම් බවෙන 
රත් තිට් ඨානදිවාඨානෙලණකුටිමණ් ඩපාදීනි සම් පාෙදත් වා භගවෙතො අනුච් ඡවිකං 
ගන් ධකුටිං කාරාෙපත් වා අම් බවනං අට් ඨාරසහත් ථුබ් ෙබෙධන තම් බපට් ටවණ් ෙණන 
පාකාෙරන පරික් ඛිපාෙපත් වා බුද් ධප් පමුඛං භික් ඛුසඞ් ඝං සචීවරභත් ෙතන 
සන් තප් ෙපත් වා දක් ඛිෙණොදකං පාෙතත් වා විහාරං නිය්යාෙතසි. තං සන් ධාය වුත් තං – 
‘‘ජීවකස් ස ෙකොමාරභච් චස් ස අම් බවෙන’’ති. 

අඩ් ඪෙතළෙසහි භික් ඛුසෙතහීති අඩ් ඪසෙතන ඌෙනහි ෙතරසහි භික් ඛුසෙතහි. 
රාජාතිආදීසු රාජති අත් තෙනො ඉස් සරියසම් පත් තියා චතූහි සඞ් ගහවත් ථූහි මහාජනං 
රඤ් ෙජති වඩ් ෙඪතීති රාජා. මගධානං ඉස් සෙරොති මාගෙධො. අජාෙතොෙයව රඤ් ෙඤො 
සත් තු භවිස් සතීති ෙනමිත් තෙකහි නිද් දිට් ෙඨොති අජාතසත් තු. 

තස් මිං කිර කුච් ඡිගෙත ෙදවියා එවරූෙපො ෙදොහෙළො උප් පජ් ජි – ‘‘අෙහො වතාහං 
රඤ් ෙඤො දක් ඛිණබාහුෙලොහිතං පිෙවය්ය’’න් ති, සා ‘‘භාරිෙය ඨාෙන ෙදොහෙළො 
උප් පන් ෙනො, න සක් කා කස් සචි ආෙරොෙචතු’’න් ති තං කෙථතුං අසක් ෙකොන් තී කිසා 
දුබ් බණ් ණා අෙහොසි. තං රාජා පුච් ඡි – ‘‘භද් ෙද, තුය් හං අත් තභාෙවො න 
පකතිවණ් ෙණො, කිං කාරණ’’න් ති? ‘‘මා පුච් ඡ, මහාරාජාති’’. ‘‘භද් ෙද, ත් වං 
අත් තෙනො අජ් ඣාසයං මය් හං අකෙථන් තී කස් ස කෙථස් සසී’’ති තථා තථා 
නිබන් ධිත් වා කථාෙපසි. සුත් වා ච – ‘‘බාෙල, කිං එත් ථ තුය් හං භාරියසඤ් ඤා 
අෙහොසී’’ති ෙවජ් ජං පක් ෙකොසාෙපත් වා සුවණ් ණසත් ථෙකන බාහුං ඵාලාෙපත් වා 
සුවණ් ණසරෙකන ෙලොහිතං ගෙහත් වා උදෙකන සම් භින් දිත් වා පාෙයසි. 
ෙනමිත් තකා තං සුත් වා – ‘‘එස ගබ් ෙභො රඤ් ෙඤො සත් තු භවිස් සති, ඉමිනා රාජා 
හඤ් ඤිස් සතී’’ති බ්යාකරිංසු. ෙදවී සුත් වා – ‘‘මය් හං කිර කුච් ඡිෙතො නික් ඛන් ෙතො 
රාජානං මාෙරස් සතී’’ති ගබ් භං පාෙතතුකාමා උය්යානං ගන් ත් වා කුච් ඡිං මද් දාෙපසි, 
ගබ් ෙභො න පතති. සා පුනප් පුනං ගන් ත් වා තෙථව කාෙරසි. රාජා කිමත් ථං අයං 
අභිණ් හං උය්යානං ගච් ඡතීති පරිවීමංසන් ෙතො තං කාරණං සුත් වා – ‘‘භද් ෙද, තව 
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කුච් ඡියං පුත් ෙතොති වා ධීතාති වා න පඤ ්ඤායති, අත් තෙනො නිබ් බත් තදාරකං 
එවමකාසීති මහා අගුණරාසිපි ෙනො ජම් බුදීපතෙල ආවිභවිස් සති, මා ත් වං එවං 
කෙරොහී’’ති නිවාෙරත් වා ආරක් ඛං අදාසි. සා ගබ් භවුට් ඨානකාෙල ‘‘මාෙරස් සාමී’’ති 
චින් ෙතසි. තදාපි ආරක් ඛමනුස් සා දාරකං අපනයිංසු. අථාපෙරන සමෙයන 
වුඩ් ඪිප් පත් තං කුමාරං ෙදවියා දස් ෙසසුං. සා තං දිස ්වාව පුත් තසිෙනහං උප් පාෙදසි, 
ෙතන නං මාෙරතුං නාසක් ඛි. රාජාපි අනුක් කෙමන පුත් තස ්ස ඔපරජ් ජමදාසි. 

අෙථකස් මිං සමෙය ෙදවදත් ෙතො රෙහොගෙතො චින් ෙතසි – ‘‘සාරිපුත් තස ්ස පරිසා 
මහාෙමොග් ගල් ලානස් ස පරිසා මහාකස් සපස් ස පරිසාති, එවමිෙම විසුං විසුං ධුරා, 
අහම් පි එකං ධුරං නීහරාමී’’ති. ෙසො ‘‘න සක් කා විනා ලාෙභන පරිසං උප් පාෙදතුං, 
හන් දාහං ලාභං නිබ් බත් ෙතමී’’ති චින් ෙතත් වා ඛන් ධෙක ආගතනෙයන අජාතසත් තුං 
කුමාරං ඉද් ධිපාටිහාරිෙයන පසාෙදත් වා සායං පාතං පඤ් චහි රථසෙතහි උපට් ඨානං 
ආගච් ඡන් තං අතිවිස ්සත් ථං ඤත් වා එකදිවසං උපසඞ් කමිත් වා එතදෙවොච – ‘‘පුබ් ෙබ 
ෙඛො, කුමාර, මනුස් සා දීඝායුකා, එතරහි අප් පායුකා, ෙතන හි ත් වං කුමාර, පිතරං 
හන් ත් වා රාජා ෙහොහි, අහං භගවන් තං හන් ත් වා බුද් ෙධො භවිස් සාමී’’ති කුමාරං 
පිතුවෙධ උෙය්යොෙජති. 

ෙසො – ‘‘අෙය්යො ෙදවදත් ෙතො මහානුභාෙවො, එතස් ස අවිදිතං නාම නත් ථී’’ති 
ඌරුයා ෙපොත් ථනියං බන් ධිත් වා දිවා දිවස් ස භීෙතො උබ් බිග් ෙගො උස ්සඞ් කී උතස් ෙතො 
අන් ෙතපුරං පවිසිත් වා වුත් තප් පකාරං විප් පකාරං අකාසි. අථ නං අමච් චා ගෙහත් වා 
අනුයුඤ් ජිත් වා – ‘‘කුමාෙරො ච හන් තබ් ෙබො, ෙදවදත් ෙතො ච, සබ් ෙබ ච භික් ඛූ 
හන් තබ් බා’’ති සම් මන් තයිත් වා රඤ ්ෙඤො ආණාවෙසන කරිස් සාමාති රඤ් ෙඤො 
ආෙරොෙචසුං. 

රාජා ෙය අමච් චා මාෙරතුකාමා අෙහසුං, ෙතසං ඨානන් තරානි අච් ඡින් දිත් වා, ෙය 
න මාෙරතුකාමා, ෙත උච් ෙචසු ඨාෙනසු ඨෙපත් වා කුමාරං පුච් ඡි – ‘‘කිස් ස පන ත් වං, 
කුමාර, මං මාෙරතුකාෙමොසී’’ති? ‘‘රජ් ෙජනම් හි, ෙදව, අත් ථිෙකො’’ති. රාජා තස් ස 
රජ් ජං අදාසි. 

ෙසො මය් හං මෙනොරෙථො නිප් ඵන් ෙනොති ෙදවදත් තස් ස ආෙරොෙචසි. තෙතො නං 
ෙසො ආහ – ‘‘ත් වං සිඞ් ගාලං අන් ෙතොකත් වා ෙභරිපරිෙයොනද් ධපුරිෙසො විය 
සුකිච් චකාරිම් හීති මඤ් ඤසි, කතිපාෙහෙනව ෙත පිතා තයා කතං අවමානං 
චින් ෙතත් වා සයෙමව රාජා භවිස් සතී’’ති. අථ, භන් ෙත, කිං කෙරොමීති? මූලඝච් චං 
ඝාෙතහීති. නනු, භන් ෙත, මය් හං පිතා න සත් ථවජ් ෙඣොති? ආහාරුපච් ෙඡෙදන නං 
මාෙරහීති. ෙසො පිතරං තාපනෙගෙහ පක් ඛිපාෙපසි, තාපනෙගහං නාම 
කම් මකරණත් ථාය කතං ධූමඝරං. ‘‘මම මාතරං ඨෙපත් වා අඤ ්ඤස් ස දට් ඨුං මා 
ෙදථා’’ති ආහ. ෙදවී සුවණ් ණසරෙක භත් තං පක් ඛිපිත් වා උච් ඡඞ් ෙගනාදාය පවිසති. 
රාජා තං භුඤ් ජිත් වා යාෙපති. ෙසො – ‘‘මය් හං පිතා කථං යාෙපතී’’ති පුච් ඡිත් වා තං 
පවත් තිං සුත් වා – ‘‘මය් හං මාතු උච් ඡඞ් ගං කත් වා පවිසිතුං මා ෙදථා’’ති ආහ. තෙතො 
පට් ඨාය ෙදවී ෙමොළියං පක් ඛිපිත් වා පවිසති. තම් පි සුත් වා ‘‘ෙමොළිං බන් ධිත් වා 
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පවිසිතුං මා ෙදථා’’ති. තෙතො සුවණ් ණපාදුකාසු භත් තං ඨෙපත් වා පිදහිත් වා පාදුකා 
ආරුය් හ පවිසති. රාජා ෙතන යාෙපති. පුන ‘‘කථං යාෙපතී’’ති පුච් ඡිත් වා තමත් ථං 
සුත් වා ‘‘පාදුකා ආරුය් හ පවිසිතුම් පි මා ෙදථා’’ති ආහ. තෙතො පට් ඨාය ෙදවී 
ගන් ෙධොදෙකන න් හායිත් වා සරීරං චතුමධුෙරන මක් ෙඛත් වා පාරුපිත් වා පවිසති. 
රාජා තස් සා සරීරං ෙලහිත් වා යාෙපති. පුන පුච් ඡිත් වා තං පවත් තිං සුත් වා ‘‘ඉෙතො 
පට් ඨාය මය් හං මාතු පෙවසනං නිවාෙරථා’’ති ආහ. ෙදවී ද් වාරමූෙල ඨත් වා ‘‘සාමි, 
බිම් බිසාර, එතං දහරකාෙල මාෙරතුං න අදාසි, අත් තෙනො සත් තුං අත් තනාව 
ෙපොෙසසි, ඉදං පන දානි ෙත පච් ඡිමදස් සනං, නාහං ඉෙතො පට් ඨාය තුම් ෙහ පස් සිතුං 
ලභාමි, සෙච මය් හං ෙදොෙසො අත් ථි, ඛමථ ෙදවා’’ති ෙරොදිත් වා කන් දිත් වා නිවත් ති. 

තෙතො පට් ඨාය රඤ් ෙඤො ආහාෙරො නත් ථි. රාජා මග් ගඵලසුෙඛන චඞ් කෙමන 
යාෙපති. අතිවිය අස ්ස අත් තභාෙවො විෙරොචති. ෙසො – ‘‘කථං, ෙම භෙණ, පිතා 
යාෙපතී’’ති පුච් ඡිත් වා ‘‘චඞ් කෙමන, ෙදව, යාෙපති; අතිවිය චස් ස අත් තභාෙවො 
විෙරොචතී’’ති සුත් වා ‘චඞ් කමං දානිස් ස හාෙරස් සාමී’ති චින් ෙතත් වා – ‘‘මය් හං පිතු 
පාෙද ඛුෙරන ඵාෙලත් වා ෙලොණෙතෙලන මක් ෙඛත් වා ඛදිරඞ් ගාෙරහි වීතච් චිෙතහි 
පචථා’’ති න් හාපිෙත ෙපෙසසි. රාජා ෙත දිස් වා – ‘‘නූන මය් හං පුත් ෙතො ෙකනචි 
සඤ් ඤත් ෙතො භවිස් සති, ඉෙම මම මස ්සුකරණත් ථායාගතා’’ති චින් ෙතසි. ෙත 
ගන් ත් වා වන් දිත් වා අට් ඨංසු. ‘කස් මා ආගතත් ථා’ති ච පුට් ඨා තං සාසනං 
ආෙරොෙචසුං. ‘‘තුම් හාකං රඤ් ෙඤො මනං කෙරොථා’’ති ච වුත් තා ‘නිසීද, ෙදවා’ති 
වත් වා ච රාජානං වන් දිත් වා – ‘‘ෙදව, මයං රඤ් ෙඤො ආණං කෙරොම, මා අම් හාකං 
කුජ් ඣිත් ථ, නයිදං තුම් හාදිසානං ධම් මරාජූනං අනුච් ඡවික’’න් ති වත් වා වාමහත් ෙථන 
ෙගොප් ඵෙක ගෙහත් වා දක් ඛිණහත් ෙථන ඛුරං ගෙහත් වා පාදතලානි ඵාෙලත් වා 
ෙලොණෙතෙලන මක් ෙඛත් වා ඛදිරඞ් ගාෙරහි වීතච් චිෙතහි පචිංසු. රාජා කිර පුබ් ෙබ 
ෙචතියඞ් ගෙණ සඋපාහෙනො අගමාසි, නිසජ් ජනත් ථාය පඤ් ඤත් තකටසාරකඤ් ච 
අෙධොෙතහි පාෙදහි අක් කමි, තස් සායං නිස් සන් ෙදොති වදන් ති. රඤ් ෙඤො බලවෙවදනා 
උප් පන් නා. ෙසො – ‘‘අෙහො බුද් ෙධො, අෙහො ධම් ෙමො, අෙහො සඞ් ෙඝො’’ති 
අනුස් සරන් ෙතොෙයව ෙචතියඞ් ගෙණ ඛිත් තමාලා විය මිලායිත් වා 
චාතුමහාරාජිකෙදවෙලොෙක ෙවස් සවණස් ස පරිචාරෙකො ජනවසෙභො නාම යක් ෙඛො 
හුත් වා නිබ් බත් ති. 

තං දිවසෙමව අජාතසත් තුස් ස පුත් ෙතො ජාෙතො, පුත් තස් ස ජාතභාවඤ් ච 
පිතුමතභාවඤ් ච නිෙවෙදතුං ද් ෙව ෙලඛා එකක් ඛෙණෙයව ආගතා. අමච් චා – 
‘‘පඨමං පුත් තස ්ස ජාතභාවං ආෙරොෙචස් සාමා’’ති තං ෙලඛං රඤ් ෙඤො හත් ෙථ 
ඨෙපසුං. රඤ් ෙඤො තඞ් ඛෙණෙයව පුත් තසිෙනෙහො උප් පජ් ජිත් වා සකලසරීරං 
ෙඛොෙභත් වා අට් ඨිමිඤ් ජං ආහච් ච අට් ඨාසි. තස ්මිං ඛෙණ පිතුගුණමඤ් ඤාසි – ‘‘මයි 
ජාෙතපි මය් හං පිතු එවෙමව සිෙනෙහො උප් පන් ෙනො’’ති. ෙසො – ‘‘ගච් ඡථ, භෙණ, 
මය් හං පිතරං විස ්සජ් ෙජථා’’ති ආහ. ‘‘කිං විස් සජ් ජාෙපථ, ෙදවා’’ති ඉතරං ෙලඛං 
හත් ෙථ ඨපයිංසු. 
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ෙසො තං පවත් තිං සුත් වා ෙරොදමාෙනො මාතුසමීපං ගන් ත් වා – ‘‘අෙහොසි නු, ෙඛො, 
අම් ම, මය් හං පිතු මයි ජාෙත සිෙනෙහො’’ති? සා ආහ – ‘‘බාලපුත් ත, කිං වෙදසි, තව 
දහරකාෙල අඞ් ගුලියා පීළකා උට් ඨහි. අථ තං ෙරොදමානං සඤ ්ඤාෙපතුං 
අසක් ෙකොන් තා තං ගෙහත් වා විනිච් ඡයට් ඨාෙන නිසින් නස් ස තව පිතු සන් තිකං 
අගමංසු. පිතා ෙත අඞ් ගුලිං මුෙඛ ඨෙපසි. පීළකා මුෙඛෙයව භිජ් ජි. අථ ෙඛො පිතා තව 
සිෙනෙහන තං ෙලොහිතමිස් සකං පුබ් බං අනිට් ඨුභිත් වාව අජ් ෙඣොහරි. එවරූෙපො ෙත 
පිතු සිෙනෙහො’’ති. ෙසො ෙරොදිත් වා පරිෙදවිත් වා පිතු සරීරකිච් චං අකාසි. 

ෙදවදත් ෙතොපි අජාතසත් තුං උපසඞ් කමිත් වා – ‘‘පුරිෙස, මහාරාජ, ආණාෙපහි, 
ෙය සමණං ෙගොතමං ජීවිතා ෙවොෙරොෙපස් සන් තී’’ති වත් වා ෙතන දින් ෙන පුරිෙස 
ෙපෙසත් වා සයං ගිජ් ඣකූටං ආරුය් හ යන් ෙතන සිලං පවිජ් ඣිත් වා නාළාගිරිහත් ථිං 
මුඤ් චාෙපත් වාපි ෙකනචි උපාෙයන භගවන් තං මාෙරතුං අසක් ෙකොන් ෙතො 
පරිහීනලාභසක් කාෙරො පඤ් ච වත් ථූනි යාචිත් වා තානි අලභමාෙනො ෙතහි ජනං 
සඤ් ඤාෙපස් සාමීති සඞ් ඝෙභදං කත් වා සාරිපුත් තෙමොග් ගල් ලාෙනසු පරිසං ආදාය 
පක් කන් ෙතසු උණ් හෙලොහිතං මුෙඛන ඡඩ් ෙඩත් වා නවමාෙස ගිලානමඤ් ෙච 
නිපජ් ජිත් වා විප් පටිසාරජාෙතො – ‘‘කුහිං එතරහි සත් ථා වසතී’’ති පුච් ඡිත් වා 
‘‘ෙජතවෙන’’ති වුත් ෙත මඤ් චෙකන මං ආහරිත් වා සත් ථාරං දස් ෙසථාති වත් වා 
ආහරියමාෙනො භගවෙතො දස් සනාරහස් ස කම් මස් ස අකතත් තා ෙජතවෙන 
ෙපොක් ඛරණීසමීෙපෙයව ද් ෙවධා භින් නං පථවිං පවිසිත් වා මහානිරෙය පතිට් ඨිෙතොති. 
අයෙමත් ථ සඞ් ෙඛෙපො. විත් ථාරකථානෙයො ඛන් ධෙක ආගෙතො. ආගතත් තා පන 
සබ් බං න වුත් තන් ති. එවං අජාෙතොෙයව රඤ් ෙඤො සත් තු භවිස් සතීති ෙනමිත් තෙකහි 
නිද් දිට් ෙඨොති අජාතසත් තු. 

ෙවෙදහිපුත් ෙතොති අයං ෙකොසලරඤ් ෙඤො ධීතාය පුත් ෙතො, න විෙදහරඤ් ෙඤො. 
ෙවෙදහීති පන පණ් ඩිතාධිවචනෙමතං. යථාහ – ‘‘ෙවෙදහිකා ගහපතානී (ම. නි. 
1.226), අෙය්යො ආනන් ෙදො ෙවෙදහමුනී’’ති (සං. නි. 2.154). තතායං වචනත් ෙථො – 
විදන් ති එෙතනාති ෙවෙදො, ඤාණස් ෙසතං අධිවචනං. ෙවෙදන ඊහති ඝටති වායමතීති 
ෙවෙදහී. ෙවෙදහියා පුත් ෙතො ෙවෙදහිපුත් ෙතො. 

තදහූති තස් මිං අහු, තස් මිං දිවෙසති අත් ෙථො. උපවසන් ති එත් ථාති උෙපොසෙථො, 
උපවසන් තීති සීෙලන වා අනසෙනන වා උෙපතා හුත් වා වසන් තීති අත් ෙථො. අයං 
පෙනත් ථ අත් ථුද් ධාෙරො – ‘‘ආයාමාවුෙසො, කප් පින, උෙපොසථං ගමිස් සාමා’’තිආදීසු 
පාතිෙමොක් ඛුද් ෙදෙසො උෙපොසෙථො. ‘‘එවං අට් ඨඞ් ගසමන් නාගෙතො ෙඛො, විසාෙඛ, 
උෙපොසෙථො උපවුත් ෙථො’’තිආදීසු (අ. නි. 8.43) සීලං. ‘‘සුද් ධස් ස ෙව සදා ඵග් ගු, 
සුද් ධස් සුෙපොසෙථො සදා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.79) උපවාෙසො. ‘‘උෙපොසෙථො නාම 
නාගරාජා’’තිආදීසු (දී. නි. 2.246) පඤ් ඤත් ති. ‘‘න, භික් ඛෙව, තදහුෙපොසෙථ 
සභික් ඛුකා ආවාසා’’තිආදීසු (මහාව. 181) උපවසිතබ් බදිවෙසො. ඉධාපි ෙසොෙයව 
අධිප් ෙපෙතො. ෙසො පෙනස අට් ඨමී චාතුද් දසී පන් නරසීෙභෙදන තිවිෙධො. තස ්මා 
ෙසසද් වයනිවාරණත් ථං පන් නරෙසති වුත් තං. ෙතෙනව වුත් තං – ‘‘උපවසන් ති 
එත් ථාති උෙපොසෙථො’’ති. 
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ෙකොමුදියාති කුමුදවතියා. තදා කිර කුමුදානි සුපුප් ඵිතානි ෙහොන් ති, තානි එත් ථ 
සන් තීති ෙකොමුදී. චාතුමාසිනියාති චාතුමාසියා, සා හි චතුන් නං මාසානං 
පරිෙයොසානභූතාති චාතුමාසී. ඉධ පන චාතුමාසිනීති වුච් චති. මාසපුණ් ණතාය 
උතුපුණ් ණතාය සංවච් ඡරපුණ් ණතාය පුණ් ණා සම් පුණ් ණාති පුණ් ණා. මා ඉති 
චන් ෙදො වුච් චති, ෙසො එත් ථ පුණ් ෙණොති පුණ් ණමා. එවං පුණ් ණාය පුණ් ණමායාති 
ඉමස් මිං පදද් වෙය ච අත් ෙථො ෙවදිතබ් ෙබො. 

රාජාමච් චපරිවුෙතොති එවරූපාය රජතඝටවිනිග් ගතාහි ඛීරධාරාහි 
ෙධොවියමානදිසාභාගාය විය, රජතවිමානවිච් චුෙතහි 
මුත් තාවළිසුමනකුසුමදාමෙසතදුකූලකුමුදවිසෙරහි සම් පරිකිණ් ණාය විය ච, 
චතුරුපක් කිෙලසවිමුත් තපුණ් ණචන් දප් පභාසමුදෙයොභාසිතාය රත් තියා රාජාමච් ෙචහි 
පරිවුෙතොති අත් ෙථො. උපරිපාසාදවරගෙතොති පාසාදවරස් ස උපරිගෙතො. මහාරෙහ 
සමුස් සිතෙසතච් ඡත් ෙත කඤ් චනාසෙන නිසින් ෙනො ෙහොති. කස් මා නිසින් ෙනො? 
නිද් දාවිෙනොදනත් ථං. අයඤ ්හි රාජා පිතරි උපක් කන් තදිවසෙතො පට් ඨාය – ‘‘නිද් දං 
ඔක් කමිස් සාමී’’ති නිමීලිතමත් ෙතසුෙයව අක් ඛීසු සත් තිසතඅබ් භාහෙතො විය 
කන් දමාෙනොෙයව පබුජ් ඣි. කිෙමතන් ති ච වුත් ෙත, න කිඤ් චීති වදති. ෙතනස් ස 
අමනාපා නිද් දා, ඉති නිද් දාවිෙනොදනත් ථං නිසින් ෙනො. අපි ච තස් මිං දිවෙස 
නක් ඛත් තං සඞ් ඝුට් ඨං ෙහොති. සබ් බං නගරං සිත් තසම් මට් ඨං විප් පකිණ් ණවාලුකං 
පඤ් චවණ් ණකුසුමලාජපුණ් ණඝටපටිමණ් ඩිතඝරද් වාරං 
සමුස් සිතධජපටාකවිචිතසමුජ් ජලිතදීපමාලාලඞ් කතසබ් බදිසාභාගං වීථිසභාෙගන 
රච් ඡාසභාෙගන නක් ඛත් තකීළං අනුභවමාෙනන මහාජෙනන සමාකිණ් ණං ෙහොති. 
ඉති නක් ඛත් තදිවසතායපි නිසින් ෙනොති වදන් ති. එවං පන වත් වාපි – ‘‘රාජකුලස් ස 
නාම සදාපි නක් ඛත් තෙමව, නිද් දාවිෙනොදනත් ථංෙයව පෙනස නිසින් ෙනො’’ති 
සන් නිට් ඨානං කතං. 

උදානං උදාෙනසීති උදාහාරං උදාහරි, යථා හි යං ෙතලං මානං ගෙහතුං න 
සක් ෙකොති, විස් සන් දිත් වා ගච් ඡති, තං අවෙසෙකොති වුච් චති. යඤ් ච ජලං තළාකං 
ගෙහතුං න සක් ෙකොති, අජ් ෙඣොත් ථරිත් වා ගච් ඡති, තං ඔෙඝොති වුච් චති; එවෙමව යං 
පීතිවචනං හදයං ගෙහතුං න සක් ෙකොති, අධිකං හුත් වා අන් ෙතො අසණ් ඨහිත් වා 
බහිනික් ඛමති, තං උදානන් ති වුච් චති. එවරූපං පීතිමයං වචනං නිච් ඡාෙරසීති 
අත් ෙථො. 

ෙදොසිනාති ෙදොසාපගතා, අබ් භා, මහිකා, ධූෙමො, රෙජො, රාහූති ඉෙමහි පඤ් චහි 
උපක් කිෙලෙසහි විරහිතාති වුත් තං ෙහොති. තස් මා රමණීයාතිආදීනි පඤ් ච 
ෙථොමනවචනානි. සා හි මහාජනස් ස මනං රමයතීති රමණීයා. වුත් තෙදොසවිමුත් තාය 
චන් දප් පභාය ඔභාසිතත් තා අතිවිය සුරූපාති අභිරූපා. දස් සිතුං යුත් තාති දස් සනීයා. 
චිත් තං පසාෙදතීති පාසාදිකා. දිවසමාසාදීනං ලක් ඛණං භවිතුං යුත් තාති ලක් ඛඤ් ඤා. 

කං නු ඛ් වජ් ජාති කං නු ෙඛො අජ් ජ. සමණං වා බාහ් මණං වාති සමිතපාපතාය 
සමණං. බාහිතපාපතාය බාහ් මණං. යං ෙනො පයිරුපාසෙතොති වචනබ්යත් තෙයො එස, 

Free Distribution www.aathaapi.org



යං අම් හාකං පඤ් හපුච් ඡනවෙසන පයිරුපාසන් තානං මධුරං ධම් මං සුත් වා චිත් තං 
පසීෙදය්යාති අත් ෙථො. ඉති රාජා ඉමිනා සබ් ෙබනපි වචෙනන ඔභාසනිමිත් තකම් මං 
අකාසි. කස් ස අකාසීති? ජීවකස් ස. කිමත් ථං? භගවෙතො දස් සනත් ථං. කිං භගවන් තං 
සයං දස ්සනාය උපගන් තුං න සක් ෙකොතීති? ආම, න සක් ෙකොති. කස ්මා? 
මහාපරාධතාය. 

ෙතන හි භගවෙතො උපට් ඨාෙකො අරියසාවෙකො අත් තෙනො පිතා මාරිෙතො, 
ෙදවදත් ෙතො ච තෙමව නිස් සාය භගවෙතො බහුං අනත් ථමකාසි, ඉති මහාපරාෙධො එස, 
තාය මහාපරාධතාය සයං ගන් තුං න සක් ෙකොති. ජීවෙකො පන භගවෙතො 
උපට් ඨාෙකො, තස් ස පිට් ඨිඡායාය භගවන් තං පස ්සිස් සාමීති ඔභාසනිමිත් තකම් මං 
අකාසි. කිං ජීවෙකො පන – ‘‘මය් හං ඉදං ඔභාසනිමිත් තකම් ම’’න් ති ජානාතීති? ආම 
ජානාති. අථ කස් මා තුණ් හී අෙහොසීති? වික් ෙඛපපච් ෙඡදනත් ථං. 

තස් සඤ් හි පරිසති ඡන් නං සත් ථාරානං උපට් ඨාකා බහූ සන් නිපතිතා, ෙත 
අසික් ඛිතානං පයිරුපාසෙනන සයම් පි අසික් ඛිතාව. ෙත මයි භගවෙතො ගුණකථං 
ආරද් ෙධ අන් තරන් තරා උට් ඨායුට් ඨාය අත් තෙනො සත් ථාරානං ගුණං කෙථස් සන් ති, 
එවං ෙම සත් ථු ගුණකථා පරිෙයොසානං න ගමිස් සති. රාජා පන ඉෙමසං කුලූපෙක 
උපසඞ් කමිත් වා ගහිතාසාරතාය ෙතසං ගුණකථාය අනත් තමෙනො හුත් වා මං 
පටිපුච් ඡිස් සති, අථාහං නිබ් බික් ෙඛපං සත් ථු ගුණං කෙථත් වා රාජානං සත් ථු 
සන් තිකං ගෙහත් වා ගමිස් සාමීති ජානන් ෙතොව වික් ෙඛපපච් ෙඡදනත් ථං තුණ් හී 
අෙහොසීති. 

ෙතපි අමච් චා එවං චින් ෙතසුං – ‘‘අජ් ජ රාජා පඤ් චහි පෙදහි රත් තිං ෙථොෙමති, 
අද් ධා කිඤ් චි සමණං වා බාහ් මණං වා උපසඞ් කමිත් වා පඤ ්හං පුච් ඡිත් වා ධම් මං 
ෙසොතුකාෙමො, යස් ස ෙචස ධම් මං සුත් වා පසීදිස් සති, තස් ස ච මහන් තං සක් කාරං 
කරිස් සති, යස් ස පන කුලූපෙකො සමෙණො රාජකුලූපෙකො ෙහොති, භද් දං තස් සා’’ති. 

151-152. ෙත එවං චින් ෙතත් වා – ‘‘අහං අත් තෙනො කුලූපකසමණස් ස වණ් ණං 
වත් වා රාජානං ගෙහත් වා ගමිස් සාමි, අහං ගමිස් සාමී’’ති අත් තෙනො අත් තෙනො 
කුලූපකානං වණ් ණං කෙථතුං ආරද් ධා. ෙතනාහ – ‘‘එවං වුත් ෙත අඤ් ඤතෙරො 
රාජාමච් ෙචො’’තිආදි. තත් ථ පූරෙණොති තස් ස සත් ථුපටිඤ් ඤස් ස නාමං. කස් සෙපොති 
ෙගොත් තං. ෙසො කිර අඤ් ඤතරස් ස කුලස් ස එකූනදාසසතං පූරයමාෙනො ජාෙතො, 
ෙතනස් ස පූරෙණොති නාමං අකංසු. මඞ් ගලදාසත් තා චස් ස ‘‘දුක් කට’’න් ති වත් තා 
නත් ථි, අකතං වා න කතන් ති. ෙසො ‘‘කිමහං එත් ථ වසාමී’’ති පලායි. අථස් ස ෙචොරා 
වත් ථානි අච් ඡින් දිංසු, ෙසො පණ් ෙණන වා තිෙණන වා පටිච් ඡාෙදතුම් පි අජානන් ෙතො 
ජාතරූෙපෙනව එකං ගාමං පාවිසි. මනුස් සා තං දිස් වා ‘‘අයං සමෙණො අරහා 
අප් පිච් ෙඡො, නත් ථි ඉමිනා සදිෙසො’’ති පූවභත් තාදීනි ගෙහත් වා උපසඞ් කමන් ති. ෙසො 
– ‘‘මය් හං සාටකං අනිවත් ථභාෙවන ඉදං උප් පන් න’’න් ති තෙතො පට් ඨාය සාටකං 
ලභිත් වාපි න නිවාෙසසි, තෙදව පබ් බජ් ජං අග් ගෙහසි, තස් ස සන් තිෙක අඤ් ෙඤපි 
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අඤ් ෙඤපීති පඤ ්චසතමනුස් සා පබ් බජිංසු. තං සන් ධායාහ – ‘‘පූරෙණො 
කස් සෙපො’’ති. 

පබ් බජිතසමූහසඞ් ඛාෙතො සඞ් ෙඝො අස ්ස අත් ථීති සඞ් ඝී. ස් ෙවව ගෙණො අස ්ස 
අත් ථීති ගණී. ආචාරසික් ඛාපනවෙසන තස් ස ගණස් ස ආචරිෙයොති ගණාචරිෙයො. 
ඤාෙතොති පඤ් ඤාෙතො පාකෙටො. ‘‘අප් පිච් ෙඡො සන් තුට් ෙඨො. අප් පිච් ඡතාය වත් ථම් පි 
න නිවාෙසතී’’ති එවං සමුග් ගෙතො යෙසො අස් ස අත් ථීති යසස් සී. තිත් ථකෙරොති 
ලද් ධිකෙරො. සාධුසම් මෙතොති අයං සාධු, සුන් දෙරො, සප් පුරිෙසොති එවං සම් මෙතො. 
බහුජනස් සාති අස ්සුතවෙතො අන් ධබාලපුථුජ් ජනස් ස. පබ් බජිතෙතො පට් ඨාය 
අතික් කන් තා බහූ රත් තිෙයො ජානාතීති රත් තඤ් ඤූ. චිරං පබ් බජිතස් ස අස් සාති 
චිරපබ් බජිෙතො, අචිරපබ් බජිතස් ස හි කථා ඔකප් පනීයා න ෙහොති, ෙතනාහ 
‘‘චිරපබ් බජිෙතො’’ති. අද් ධගෙතොති අද් ධානං ගෙතො, ද් ෙව තෙයො රාජපරිවට් ෙට 
අතීෙතොති අධිප් පාෙයො. වෙයොඅනුප් පත් ෙතොති පච් ඡිමවයං අනුප් පත් ෙතො. ඉදං 
උභයම් පි – ‘‘දහරස් ස කථා ඔකප් පනීයා න ෙහොතී’’ති එතං සන් ධාය වුත් තං. 

තුණ් හී අෙහොසීති සුවණ් ණවණ් ණං මධුරරසං අම් බපක් කං ඛාදිතුකාෙමො පුරිෙසො 
ආහරිත් වා හත් ෙථ ඨපිතං කාජරපක් කං දිස් වා විය ඣානාභිඤ් ඤාදිගුණයුත් තං 
තිලක් ඛණබ් භාහතං මධුරං ධම් මකථං ෙසොතුකාෙමො පුබ් ෙබ පූරණස් ස දස් සෙනනාපි 
අනත් තමෙනො ඉදානි ගුණකථාය සුට් ඨුතරං අනත් තමෙනො හුත් වා තුණ් හී අෙහොසි. 
අනත් තමෙනො සමාෙනොපි පන ‘‘සචාහං එතං තජ් ෙජත් වා ගීවායං ගෙහත් වා 
නීහරාෙපස් සාමි, ‘ෙයො ෙයො කෙථසි, තං තං රාජා එවං කෙරොතී’ති භීෙතො අඤ් ෙඤොපි 
ෙකොචි කිඤ් චි න කෙථස් සතී’’ති අමනාපම් පි තං කථං අධිවාෙසත් වා තුණ් හී එව 
අෙහොසි. අථඤ් ෙඤො – ‘‘අහං අත් තෙනො කුලූපකස් ස වණ් ණං කෙථස් සාමී’’ති 
චින් ෙතත් වා වත් තුං ආරභි. ෙතන වුත් තං – අඤ් ඤතෙරොපි ෙඛොතිආදි. තං සබ් බං 
වුත් තනෙයෙනව ෙවදිතබ් බං. 

එත් ථ පන මක් ඛලීති තස් ස නාමං. ෙගොසාලාය ජාතත් තා ෙගොසාෙලොති දුතියං 
නාමං. තං කිර සකද් දමාය භූමියා ෙතලඝටං ගෙහත් වා ගච් ඡන් තං – ‘‘තාත, මා 
ඛලී’’ති සාමිෙකො ආහ. ෙසො පමාෙදන ඛලිත් වා පතිත් වා සාමිකස් ස භෙයන පලායිතුං 
ආරද් ෙධො. සාමිෙකො උපධාවිත් වා දුස් සකණ් ෙණ අග් ගෙහසි. ෙසො සාටකං 
ඡඩ් ෙඩත් වා අෙචලෙකො හුත් වා පලායි. ෙසසං පූරණසදිසෙමව. 

153. අජිෙතොති තස් ස නාමං. ෙකසකම් බලං ධාෙරතීති ෙකසකම් බෙලො. ඉති 
නාමද් වයං සංසන් දිත් වා අජිෙතො ෙකසකම් බෙලොති වුච් චති. තත් ථ ෙකසකම් බෙලො 
නාම මනුස් සෙකෙසහි කතකම් බෙලො. තෙතො පටිකිට් ඨතරං වත් ථං නාම නත් ථි. 
යථාහ – ‘‘ෙසය්යථාපි, භික් ඛෙව, යානි කානිචි තන් තාවුතානං වත් ථානං, 
ෙකසකම් බෙලො ෙතසං පටිකිට් ෙඨො අක් ඛායති. ෙකසකම් බෙලො, භික් ඛෙව, සීෙත 
සීෙතො, උණ් ෙහ උණ් ෙහො, දුබ් බණ් ෙණො දුග් ගන් ෙධො දුක් ඛසම් ඵස් ෙසො’’ති (අ. නි. 
3.138). 
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154. පකුෙධොති තස් ස නාමං. කච් චායෙනොති ෙගොත් තං. ඉති නාමෙගොත් තං 
සංසන් දිත් වා පකුෙධො කච් චායෙනොති වුච් චති. සීතුදකපටික් ඛිත් තෙකො එස, වච් චං 
කත් වාපි උදකකිච් චං න කෙරොති, උණ් ෙහොදකං වා කඤ් ජියං වා ලභිත් වා කෙරොති, 
නදිං වා මග් ෙගොදකං වා අතික් කම් ම – ‘‘සීලං ෙම භින් න’’න් ති වාලිකථූපං කත් වා 
සීලං අධිට් ඨාය ගච් ඡති. එවරූෙපො නිස් සිරීකලද් ධිෙකො එස. 

155. සඤ් චෙයොති තස් ස නාමං. ෙබලට් ඨස් ස පුත් ෙතොති ෙබලට් ඨපුත් ෙතො. 

156. අම් හාකං ගණ් ඨනකිෙලෙසො පලිබන් ධනකිෙලෙසො නත් ථි, 
කිෙලසගණ් ඨරහිතා මයන් ති එවංවාදිතාය ලද් ධනාමවෙසන නිගණ් ෙඨො. නාටස් ස 
පුත් ෙතො නාටපුත් ෙතො. 

ෙකොමාරභච් චජීවකකථාවණ් ණනා 

157. අථ ෙඛො රාජාති රාජා කිර ෙතසං වචනං සුත් වා චින් ෙතසි – ‘‘අහං යස් ස 
යස් ස වචනං න ෙසොතුකාෙමො, ෙසො ෙසො එව කෙථසි. යස ්ස පනම් හි වචනං 
ෙසොතුකාෙමො, එස නාගවසං පිවිත් වා ඨිෙතො සුපණ් ෙණො විය තුණ් හීභූෙතො, අනත් ෙථො 
වත ෙම’’ති. අථස ්ස එතදෙහොසි – ‘‘ජීවෙකො උපසන් තස් ස බුද් ධස් ස භගවෙතො 
උපට් ඨාෙකො, සයම් පි උපසන් ෙතො, තස් මා වත් තසම් පන් ෙනො භික් ඛු විය 
තුණ් හීභූෙතොව නිසින් ෙනො, න එස මයි අකෙථන් ෙත කෙථස් සති, හත් ථිම් හි ෙඛො පන 
මද් දන් ෙත හත් ථිස් ෙසව පාෙදො ගෙහතබ් ෙබො’’ති ෙතන සද් ධිං සයං 
මන් ෙතතුමාරද් ෙධො. ෙතන වුත් තං – ‘‘අථ ෙඛො රාජා’’ති. තත් ථ කිං තුණ් හීති ෙකන 
කාරෙණන තුණ් හී. ඉෙමසං අමච් චානං අත් තෙනො අත් තෙනො කුලූපකසමණස් ස 
වණ් ණං කෙථන් තානං මුඛං නප් පෙහොති. කිං යථා එෙතසං, එවං තව 
කුලූපකසමෙණො නත් ථි, කිං ත් වං දලිද් ෙදො, න ෙත මම පිතරා ඉස් සරියං දින් නං, 
උදාහු අස ්සද් ෙධොති පුච් ඡති. 

තෙතො ජීවකස් ස එතදෙහොසි – ‘‘අයං රාජා මං කුලූපකසමණස් ස ගුණං 
කථාෙපති, න දානි ෙම තුණ් හීභාවස් ස කාෙලො, යථා ෙඛො පනිෙම රාජානං වන් දිත් වා 
නිසින් නාව අත් තෙනො කුලූපකසමණානං ගුණං කථයිංසු, න මය් හං එවං සත් ථුගුෙණ 
කෙථතුං යුත් ත’’න් ති උට් ඨායාසනා භගවෙතො විහාරාභිමුෙඛො පඤ් චපතිට් ඨිෙතන 
වන් දිත් වා දසනඛසෙමොධානසමුජ් ජලං අඤ ්ජලිං සිරසි පග් ගෙහත් වා – ‘‘මහාරාජ, මා 
මං එවං චින් තයිත් ථ, ‘අයං යං වා තං වා සමණං උපසඞ් කමතී’ති, මම සත් ථුෙනො හි 
මාතුකුච් ඡිඔක් කමෙන, මාතුකුච් ඡිෙතො නික් ඛමෙන, මහාභිනික් ඛමෙන, සම් ෙබොධියං, 
ධම් මචක් කප් පවත් තෙන ච, දසසහස් සිෙලොකධාතු කම් පිත් ථ, එවං යමකපාටිහාරියං 
අකාසි, එවං ෙදෙවොෙරොහණං, අහං සත් ථුෙනො ගුෙණ කථයිස් සාමි, එකග් ගචිත් ෙතො 
සුණ, මහාරාජා’’ති වත් වා – ‘‘අයං ෙදව, භගවා අරහං සම් මාසම් බුද් ෙධො’’තිආදිමාහ. 
තත් ථ තං ෙඛො පන භගවන් තන් ති ඉත් ථම් භූතාඛ්යානත් ෙථ උපෙයොගවචනං, තස් ස 
ෙඛො පන භගවෙතොති අත් ෙථො. කල්යාෙණොති කල්යාණගුණසමන් නාගෙතො, 
ෙසට් ෙඨොති වුත් තං ෙහොති. කිත් තිසද් ෙදොති කිත් තිෙයව. ථුතිෙඝොෙසො වා. 
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අබ් භුග් ගෙතොති සෙදවකං ෙලොකං අජ් ෙඣොත් ථරිත් වා උග් ගෙතො. කින් ති? ‘‘ඉතිපි 
ෙසො භගවා අරහං සම් මාසම් බුද් ෙධො…ෙප.… භගවා’’ති. 

තතායං පදසම් බන් ෙධො – ෙසො භගවා ඉතිපි අරහං ඉතිපි 
සම් මාසම් බුද් ෙධො…ෙප.… ඉතිපි භගවාති. ඉමිනා ච ඉමිනා ච කාරෙණනාති වුත් තං 
ෙහොති. තත් ථ ආරකත් තා අරීනං, අරානඤ් ච හතත් තා, පච් චයාදීනං අරහත් තා, 
පාපකරෙණ රහාභාවාති, ඉෙමහි තාව කාරෙණහි ෙසො භගවා අරහන් ති 
ෙවදිතබ් ෙබොතිආදිනා නෙයන මාතිකං නික් ඛිපිත් වා සබ් බාෙනව ෙචතානි පදානි 
විසුද් ධිමග් ෙග බුද් ධානුස් සතිනිද් ෙදෙස විත් ථාරිතානීති තෙතො ෙනසං විත් ථාෙරො 
ගෙහතබ් ෙබො. 

ජීවෙකො පන එකෙමකස් ස පදස ්ස අත් ථං නිට් ඨාෙපත් වා – ‘‘එවං, මහාරාජ, 
අරහං මය් හං සත් ථා, එවං සම් මාසම් බුද් ෙධො…ෙප.… එවං භගවා’’ති වත් වා – ‘‘තං, 
ෙදෙවො, භගවන් තං පයිරුපාසතු, අප් ෙපව නාම ෙදවස් ස තං භගවන් තං පයිරුපාසෙතො 
චිත් තං පසීෙදය්යා’’ති ආහ. එත් ථ ච තං ෙදෙවො පයිරුපාසතූති වදන් ෙතො ‘‘මහාරාජ, 
තුම් හාදිසානඤ් හි සෙතනපි සහස් ෙසනපි සතසහස් ෙසනපි පුට් ඨස් ස මය් හං සත් ථුෙනො 
සබ් ෙබසං චිත් තං ගෙහත් වා කෙථතුං ථාෙමො ච බලඤ් ච අත් ථි, විස් සත් ෙථො 
උපසඞ් කමිත් වා පුච් ෙඡය්යාසි මහාරාජා’’ති ආහ. 

රඤ් ෙඤොපි භගවෙතො ගුණකථං සුණන් තස් ස සකලසරීරං පඤ ්චවණ් ණාය පීතියා 
නිරන් තරං ඵුටං අෙහොසි. ෙසො තඞ් ඛණඤ් ෙඤව ගන් තුකාෙමො හුත් වා – ‘‘ඉමාය ෙඛො 
පන ෙවලාය මය් හං දසබලස් ස සන් තිකං ගච් ඡෙතො න අඤ ්ෙඤො ෙකොචි ඛිප් පං 
යානානි ෙයොෙජතුං සක් ඛිස් සති අඤ ්ඤත ජීවකා’’ති චින් ෙතත් වා – ‘‘ෙතන හි, සම් ම 
ජීවක, හත් ථියානානි කප් පාෙපහී’’ති ආහ. 

158. තත් ථ ෙතන හීති උෙය්යොජනත් ෙථ නිපාෙතො. ගච් ඡ, සම් ම ජීවකාති වුත් තං 
ෙහොති. හත් ථියානානීති අෙනෙකසු අස් සරථාදීසු යාෙනසු විජ් ජමාෙනසුපි හත් ථියානං 
උත් තමං; උත් තමස් ස සන් තිකං උත් තමයාෙනෙනව ගන් තබ් බන් ති ච, 
අස් සයානරථයානානි සසද් දානි, දූරෙතොව ෙතසං සද් ෙදො සුය්යති, හත් ථියානස් ස 
පදානුපදං ගච් ඡන් තාපි සද් දං න සුණන් ති. නිබ් බුතස් ස පන ෙඛො භගවෙතො සන් තිෙක 
නිබ් බුෙතෙහව යාෙනහි ගන් තබ් බන් ති ච චින් තයිත් වා හත් ථියානානීති ආහ. 

පඤ් චමත් තානි හත් ථිනිකාසතානීති පඤ් ච කෙරණුසතානි. කප් පාෙපත් වාති 
ආෙරොහණසජ් ජානි කාෙරත් වා. ආෙරොහණීයන් ති ආෙරොහණෙයොග් ගං, ඔපගුය් හන් ති 
අත් ෙථො. කිං පෙනස රඤ් ඤා වුත් තං අකාසි අවුත් තන් ති? අවුත් තං. කස ්මා? 
පණ් ඩිතතාය. එවං කිරස් ස අෙහොසි – රාජා ඉමාය ෙවලාය ගච් ඡාමීති වදති, රාජාෙනො 
ච නාම බහුපච් චත් ථිකා. සෙච අන් තරාමග් ෙග ෙකොචි අන් තරාෙයො ෙහොති, මම් පි 
ගරහිස් සන් ති – ‘‘ජීවෙකො රාජා ෙම කථං ගණ් හාතීති අකාෙලපි රාජානං ගෙහත් වා 
නික් ඛමතී’’ති. භගවන් තම් පි ගරහිස් සන් ති ‘‘සමෙණො ෙගොතෙමො, ‘මය් හං කථා 
වත් තතී’ති කාලං අසල් ලක් ෙඛත් වාව ධම් මං කෙථතී’’ති. තස් මා යථා ෙනව මය් හං, 
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න භගවෙතො, ගරහා උප් පජ් ජති; රඤ් ෙඤො ච රක් ඛා සුසංවිහිතා ෙහොති, තථා 
කරිස් සාමී’’ති. 

තෙතො ඉත් ථිෙයො නිස් සාය පුරිසානං භයං නාම නත් ථි, ‘සුඛං ඉත් ථිපරිවුෙතො 
ගමිස් සාමී’ති පඤ ්ච හත් ථිනිකාසතානි කප් පාෙපත් වා පඤ් ච ඉත් ථිසතානි පුරිසෙවසං 
ගාහාෙපත් වා – ‘‘අසිෙතොමරහත් ථා රාජානං පරිවාෙරය්යාථා’’ති වත් වා පුන 
චින් ෙතසි – ‘‘ඉමස් ස රඤ ්ෙඤො ඉමස් මිං අත් තභාෙව මග් ගඵලානං උපනිස් සෙයො 
නත් ථි, බුද් ධා ච නාම උපනිස් සයං දිස් වාව ධම් මං කෙථන් ති. හන් දාහං, මහාජනං 
සන් නිපාතාෙපමි, එවඤ් හි සති සත් ථා කස් සචිෙදව උපනිස් සෙයන ධම් මං 
ෙදෙසස් සති, සා මහාජනස් ස උපකාරාය භවිස් සතී’’ති. ෙසො තත් ථ තත් ථ සාසනං 
ෙපෙසසි, ෙභරිං චරාෙපසි – ‘‘අජ් ජ රාජා භගවෙතො සන් තිකං ගච් ඡති, සබ් ෙබ 
අත් තෙනො විභවානුරූෙපන රඤ් ෙඤො ආරක් ඛං ගණ් හන් තූ’’ති. 

තෙතො මහාජෙනො චින් ෙතසි – ‘‘රාජා කිර සත් ථුදස් සනත් ථං ගච් ඡති, කීදිසී වත 
ෙභො ධම් මෙදසනා භවිස් සති, කිං ෙනො නක් ඛත් තකීළාය, තත් ෙථව ගමිස් සාමා’’ති. 
සබ් ෙබ ගන් ධමාලාදීනි ගෙහත් වා රඤ් ෙඤො ආගමනං ආකඞ් ඛමානා මග් ෙග අට් ඨංසු. 
ජීවෙකොපි රඤ් ෙඤො පටිෙවෙදසි – ‘‘කප් පිතානි ෙඛො ෙත, ෙදව, හත් ථියානානි, යස් ස 
දානි කාලං මඤ ්ඤසී’’ති. තත් ථ යස් ස දානි කාලං මඤ් ඤසීති උපචාරවචනෙමතං. 
ඉදං වුත් තං ෙහොති – ‘‘යං තයා ආණත් තං, තං මයා කතං, ඉදානි ත් වං යස් ස ගමනස් ස 
වා අගමනස් ස වා කාලං මඤ ්ඤසි, තෙදව අත් තෙනො රුචියා කෙරොහී’’ති. 

159. පච් ෙචකා ඉත් ථිෙයොති පාටිෙයක් කා ඉත් ථිෙයො, එෙකකිස් සා හත් ථිනියා 
එෙකකං ඉත් ථින් ති වුත් තං ෙහොති. උක් කාසු ධාරියමානාසූති දණ් ඩදීපිකාසු 
ධාරියමානාසු. මහච් ච රාජානුභාෙවනාති මහතා රාජානුභාෙවන. මහච් චාතිපි පාළි, 
මහතියාති අත් ෙථො, ලිඞ් ගවිපරියාෙයො එස. රාජානුභාෙවො වුච් චති රාජිද් ධි. කා පනස් ස 
රාජිද් ධි? තිෙයොජනසතානං ද් වින් නං මහාරට් ඨානං ඉස් සරියසිරී. තස් ස හි අසුකදිවසං 
රාජා තථාගතං උපසඞ් කමිස් සතීති පඨමතරං සංවිදහෙන අසතිපි තඞ් ඛණඤ් ෙඤව 
පඤ් ච ඉත් ථිසතානි පුරිසෙවසං ගෙහත් වා පටිමුක් කෙවඨනානි අංෙස 
ආසත් තඛග් ගානි මණිදණ් ඩෙතොමෙර ගෙහත් වා නික් ඛමිංසු. යං සන් ධාය වුත් තං – 
‘‘පච් ෙචකා ඉත් ථිෙයො ආෙරොෙපත් වා’’ති. 

අපරාපි ෙසොළසසහස් සඛත් තියනාටකිත් ථිෙයො රාජානං පරිවාෙරසුං. තාසං 
පරියන් ෙත ඛුජ් ජවාමනකකිරාතාදෙයො. තාසං පරියන් ෙත අන් ෙතපුරපාලකා 
විස් සාසිකපුරිසා. ෙතසං පරියන් ෙත විචිතෙවසවිලාසිෙනො සට් ඨිසහස් සමත් තා 
මහාමත් තා. ෙතසං පරියන් ෙත විවිධාලඞ් කාරපටිමණ් ඩිතා නානප් පකාරආවුධහත් ථා 
විජ් ජාධරතරුණා විය නවුතිසහස් සමත් තා රට් ඨියපුත් තා. ෙතසං පරියන් ෙත 
සතග් ඝනිකානි නිවාෙසත් වා පඤ් චසතග් ඝනිකානි එකංසං කත් වා සුන් හාතා 
සුවිලිත් තා කඤ් චනමාලාදිනානාභරණෙසොභිතා දසසහස් සමත් තා බාහ් මණා 
දක් ඛිණහත් ථං උස ්සාෙපත් වා ජයසද් දං ෙඝොසන් තා ගච් ඡන් ති. ෙතසං පරියන් ෙත 
පඤ් චඞ් ගිකානි තූරියානි. ෙතසං පරියන් ෙත ධනුපන් තිපරික් ෙඛෙපො. තස් ස 
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පරියන් ෙත හත් ථිඝටා. හත් ථීනං පරියන් ෙත ගීවාය ගීවං පහරමානා අස් සපන් ති. 
අස් සපරියන් ෙත අඤ ්ඤමඤ් ඤං සඞ් ඝට් ටනරථා. රථපරියන් ෙත බාහාය බාහං 
පහරයමානා ෙයොධා. ෙතසං පරියන් ෙත අත් තෙනො අත් තෙනො අනුරූපාය 
ආභරණසම් පත් තියා විෙරොචමානා අට් ඨාරස ෙසනිෙයො. ඉති යථා පරියන් ෙත ඨත් වා 
ඛිත් ෙතො සෙරො රාජානං න පාපුණාති, එවං ජීවෙකො ෙකොමාරභච් ෙචො රඤ් ෙඤො පරිසං 
සංවිදහිත් වා අත් තනා රඤ් ෙඤො අවිදූෙරෙනව ගච් ඡති – ‘‘සෙච ෙකොචි උපද් දෙවො 
ෙහොති, පඨමතර රඤ ්ෙඤො ජීවිතදානං දස ්සාමී’’ති. උක් කානං පන එත් තකානි සතානි 
වා සහස් සානි වාති පරිච් ෙඡෙදො නත් ථීති එවරූපිං රාජිද් ධිං සන් ධාය වුත් තං – 
‘‘මහච් චරාජානුභාෙවන ෙයන ජීවකස් ස ෙකොමාරභච් චස් ස අම් බවනං, ෙතන 
පායාසී’’ති. 

අහුෙදව භයන් ති එත් ථ චිත් තුතාසභයං, ඤාණභයං, ආරම් මණභයං, 
ඔත් තප් පභයන් ති චතුබ් බිධං භයං, තත් ථ ‘‘ජාතිං පටිච් ච භයං භයානක’’න් තිආදිනා 
නෙයන වුත් තං චිත් තුතාසභයං නාම. ‘‘ෙතපි තථාගතස් ස ධම් මෙදසනං සුත් වා 
ෙයභුෙය්යන භයං සංෙවගං සන් තාසං ආපජ් ජන් තී’’ති (සං. නි. 3.78) එවමාගතං 
ඤාණභයං නාම. ‘‘එතං නූන තං භයෙභරවං ආගච් ඡතී’’ති (ම. නි. 1.49) එත් ථ 
වුත් තං ආරම් මණභයං නාම. 

‘‘භීරුං පසංසන් ති, න හි තත් ථ සූරං; 
භයා හි සන් ෙතො, න කෙරොන් ති පාප’’න් ති . (සං. නි. 1.33); 

ඉදං ඔත් තප් පභයං නාම. ෙතසු ඉධ චිත් තුතාසභයං, අහු අෙහොසීති අත් ෙථො. 
ඡම් භිතත් තන් ති ඡම් භිතස් ස භාෙවො. සකලසරීරචලනන් ති අත් ෙථො. ෙලොමහංෙසොති 
ෙලොමහංසනං, උද් ධං ඨිතෙලොමතාති අත් ෙථො. ෙසො පනායං ෙලොමහංෙසො 
ධම් මස් සවනාදීසු පීතිඋප් පත් තිකාෙල පීතියාපි ෙහොති. භීරුකජාතිකානං 
සම් පහාරපිසාචාදිදස් සෙනසු භෙයනාපි. ඉධ භයෙලොමහංෙසොති ෙවදිතබ් ෙබො. 

කස් මා පෙනස භීෙතොති? අන් ධකාෙරනාති එෙක වදන් ති. රාජගෙහ කිර 
ද් වත් තිංස මහාද් වාරානි, චතුසට් ඨි ඛුද් දකද් වාරානි. ජීවකස් ස අම් බවනං පාකාරස් ස ච 
ගිජ් ඣකූටස් ස ච අන් තරා ෙහොති. ෙසො පාචීනද් වාෙරන නික් ඛමිත් වා පබ් බතච් ඡායාය 
පාවිසි, තත් ථ පබ් බතකූෙටන චන් ෙදො ඡාදිෙතො, පබ් බතච් ඡායාය ච රුක් ඛච් ඡායාය ච 
අන් ධකාරං අෙහොසීති, තම් පි අකාරණං. තදා හි උක් කානං සතසහස් සානම් පි 
පරිච් ෙඡෙදො නත් ථි. 

අයං පන අප් පසද් දතං නිස් සාය ජීවෙක ආසඞ් කාය භීෙතො. ජීවෙකො කිරස් ස 
උපරිපාසාෙදෙයව ආෙරොෙචසි – ‘‘මහාරාජ අප් පසද් දකාෙමො භගවා, 
අප් පසද් ෙදෙනව උපසඞ් කමිතබ් ෙබො’’ති. තස ්මා රාජා තූරියසද් දං නිවාෙරසි. තූරියානි 
ෙකවලං ගහිතමත් තාෙනව ෙහොන් ති, වාචම් පි උච් චං අනිච් ඡාරයමානා 
අච් ඡරාසඤ් ඤාය ගච් ඡන් ති. අම් බවෙනපි කස් සචි ඛිපිතසද් ෙදොපි න සුය්යති. 
රාජාෙනො ච නාම සද් දාභිරතා ෙහොන් ති. ෙසො තං අප් පසද් දතං නිස් සාය 
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උක් කණ් ඨිෙතො ජීවෙකපි ආසඞ් කං උප් පාෙදසි. ‘‘අයං ජීවෙකො මය් හං අම් බවෙන 
අඩ් ඪෙතළසානි භික් ඛුසතානී’’ති ආහ. එත් ථ ච ඛිපිතසද් දමත් තම් පි න සුය්යති, අභූතං 
මඤ් ෙඤ, එස වඤ ්ෙචත් වා මං නගරෙතො නීහරිත් වා පුරෙතො බලකායං 
උපට් ඨෙපත් වා මං ගණ් හිත් වා අත් තනා ඡත් තං උස ්සාෙපතුකාෙමො. අයඤ ්හි 
පඤ් චන් නං හත් ථීනං බලං ධාෙරති. මම ච අවිදූෙරෙනව ගච් ඡති, සන් තිෙක ච ෙම 
ආවුධහත් ෙථො එකපුරිෙසොපි නත් ථි. අෙහො වත ෙම අනත් ෙථො’’ති. එවං භායිත් වා ච 
පන අභීෙතො විය සන් ධාෙරතුම් පි නාසක් ඛි. අත් තෙනො භීතභාවං තස ්ස ආවි අකාසි. 
ෙතන වුත් තං. ‘‘අථ ෙඛො රාජා…ෙප.… න නිග් ෙඝොෙසො’’ති. තත් ථ සම් මාති 
වයස් සාභිලාෙපො එස, කච් චි මං වයස් සාති වුත් තං ෙහොති. න පලම් ෙභසීති යං නත් ථි 
තං අත් ථීති වත් වා කච් චි මං න විප් පලම් භයසි. නිග් ෙඝොෙසොති 
කථාසල් ලාපනිග් ෙඝොෙසො. 

මා භායි, මහාරාජාති ජීවෙකො – ‘‘අයං රාජා මං න ජානාති ‘නායං පරං ජීවිතා 
ෙවොෙරොෙපතී’ති; සෙච ෙඛො පන නං න අස් සාෙසස් සාමි, විනස් ෙසය්යා’’ති 
චින් තයිත් වා දළ් හං කත් වා සමස් සාෙසන් ෙතො ‘‘මා භායි මහාරාජා’’ති වත් වා ‘‘න තං 
ෙදවා’’තිආදිමාහ. අභික් කමාති අභිමුෙඛො කම ගච් ඡ, පවිසාති අත් ෙථො. සකිං වුත් ෙත 
පන දළ් හං න ෙහොතීති තරමාෙනොව ද් වික් ඛත් තුං ආහ. එෙත මණ් ඩලමාෙළ දීපා 
ඣායන් තීති මහාරාජ, ෙචොරබලං නාම න දීෙප ජාෙලත් වා තිට් ඨති, එෙත ච 
මණ් ඩලමාෙළ දීපා ජලන් ති. එතාය දීපසඤ් ඤාය යාහි මහාරාජාති වදති. 

සාමඤ් ඤඵලපුච් ඡාවණ් ණනා 

160. නාගස් ස භූමීති යත් ථ සක් කා හත් ථිං අභිරූළ ්ෙහන ගන් තුං, අයං නාගස් ස 
භූමි නාම. නාගා පච් ෙචොෙරොහිත් වාති විහාරස් ස බහිද් වාරෙකොට් ඨෙක හත් ථිෙතො 
ඔෙරොහිත් වා. භූමියං පතිට් ඨිතසමකාලෙමව පන භගවෙතො ෙතෙජො රඤ් ෙඤො සරීරං 
ඵරි. අථස ්ස තාවෙදව සකලසරීරෙතො ෙසදා මුච් චිංසු, සාටකා පීෙළත් වා අපෙනතබ් බා 
විය අෙහසුං. අත් තෙනො අපරාධං සරිත් වා මහාභයං උප් පජ් ජි. ෙසො උජුකං භගවෙතො 
සන් තිකං ගන් තුං අසක් ෙකොන් ෙතො ජීවකං හත් ෙථ ගෙහත් වා ආරාමචාරිකං 
චරමාෙනො විය ‘‘ඉදං ෙත සම් ම ජීවක සුට් ඨු කාරිතං ඉදං සුට් ඨු කාරිත’’න් ති 
විහාරස් ස වණ් ණං භණමාෙනො අනුක් කෙමන ෙයන මණ් ඩලමාළස් ස ද් වාරං 
ෙතනුපසඞ් කමි, සම් පත් ෙතොති අත් ෙථො. 

කහං පන සම් මාති කස් මා පුච් ඡීති. එෙක තාව ‘‘අජානන් ෙතො’’ති වදන් ති. ඉමිනා 
කිර දහරකාෙල පිතරා සද් ධිං ආගම් ම භගවා දිට් ඨපුබ් ෙබො, පච් ඡා පන 
පාපමිත් තසංසග් ෙගන පිතුඝාතං කත් වා අභිමාෙර ෙපෙසත් වා ධනපාලං 
මුඤ් චාෙපත් වා මහාපරාෙධො හුත් වා භගවෙතො සම් මුඛීභාවං න උපගතපුබ් ෙබොති 
අසඤ් ජානන් ෙතො පුච් ඡතීති. තං අකාරණං, භගවා හි ආකිණ් ණවරලක් ඛෙණො 
අනුබ්යඤ් ජනපටිමණ් ඩිෙතො ඡබ් බණ් ණාහි රස් මීහි සකලං ආරාමං ඔභාෙසත් වා 
තාරාගණපරිවුෙතො විය පුණ් ණචන් ෙදො භික් ඛුගණපරිවුෙතො මණ් ඩලමාළමජ් ෙඣ 
නිසින් ෙනො, තං ෙකො න ජාෙනය්ය. අයං පන අත් තෙනො ඉස් සරියලීලාය පුච් ඡති. 
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පකති ෙහසා රාජකුලානං, යං ජානන් තාපි අජානන් තා විය පුච් ඡන් ති. ජීවෙකො පන 
තං සුත් වා – ‘අයං රාජා පථවියං ඨත් වා කුහිං පථවීති, නභං උල් ෙලොෙකත් වා කුහිං 
චන් දිමසූරියාති, සිෙනරුමූෙල ඨත් වා කුහිං සිෙනරූති වදමාෙනො විය දසබලස් ස 
පුරෙතො ඨත් වා කුහිං භගවා’ති පුච් ඡති. ‘‘හන් දස ්ස භගවන් තං දස් ෙසස් සාමී’’ති 
චින් ෙතත් වා ෙයන භගවා ෙතනඤ් ජලිං පණාෙමත් වා ‘‘එෙසො මහාරාජා’’තිආදිමාහ. 
පුරක් ඛෙතොති පරිවාෙරත් වා නිසින් නස් ස පුරෙතො නිසින් ෙනො. 

161. ෙයන භගවා ෙතනුපසඞ් කමීති යත් ථ භගවා තත් ථ ගෙතො, භගවෙතො 
සන් තිකං උපගෙතොති අත් ෙථො. එකමන් තං අට් ඨාසීති භගවන් තං වා භික් ඛුසංඝං වා 
අසඞ් ඝට් ටයමාෙනො අත් තෙනො ඨාතුං අනුච් ඡවිෙක එකස් මිං පෙදෙස භගවන් තං 
අභිවාෙදත් වා එෙකොව අට් ඨාසි. තුණ් හීභූතං තුණ් හීභූතන් ති යෙතො යෙතො 
අනුවිෙලොෙකති, තෙතො තෙතො තුණ් හීභූතෙමවාති අත් ෙථො. තත් ථ හි එකභික් ඛුස් සපි 
හත් ථකුක් කුච් චං වා පාදකුක් කුච් චං වා ඛිපිතසද් ෙදො වා නත් ථි, 
සබ් බාලඞ් කාරපටිමණ් ඩිතං නාටකපරිවාරං භගවෙතො අභිමුෙඛ ඨිතං රාජානං වා 
රාජපරිසං වා එකභික් ඛුපි න ඔෙලොෙකසි. සබ් ෙබ භගවන් තංෙයව ඔෙලොකයමානා 
නිසීදිංසු. 

රාජා ෙතසං උපසෙම පසීදිත් වා විගතපඞ් කතාය විප් පසන් නරහදමිව 
උපසන් තින් දියං භික් ඛුසඞ් ඝං පුනප් පුනං අනුවිෙලොෙකත් වා උදානං උදාෙනසි. තත් ථ 
ඉමිනාති ෙයන කායිෙකන ච වාචසිෙකන ච මානසිෙකන ච සීලූපසෙමන 
භික් ඛුසඞ් ෙඝො උපසන් ෙතො, ඉමිනා උපසෙමනාති දීෙපති. තත් ථ ‘‘අෙහො වත ෙම 
පුත් ෙතො පබ් බජිත් වා ඉෙම භික් ඛූ විය උපසන් ෙතො භෙවය්යා’’ති නයිදං සන් ධාය එස 
එවමාහ. අයං පන භික් ඛුසඞ් ඝං දිස් වා පසන් ෙනො පුත් තං අනුස් සරි. දුල් ලභඤ් හි ලද් ධා 
අච් ඡරියං වා දිස් වා පියානං ඤාතිමිත් තාදීනං අනුස ්සරණං නාම ෙලොකස් ස 
පකතිෙයව. ඉති භික් ඛුසඞ් ඝං දිස් වා පුත් තං අනුස ්සරමාෙනො එස එවමාහ. 

අපි ච පුත් ෙත ආසඞ් කාය තස් ස උපසමං ඉච් ඡමාෙනො ෙපස එවමාහ. එවං 
කිරස් ස අෙහොසි, පුත් ෙතො ෙම පුච් ඡිස් සති – ‘‘මය් හං පිතා දහෙරො. අය්යෙකො ෙම 
කුහි’’න් ති. ෙසො ‘‘පිතරා ෙත ඝාතිෙතො’’ති සුත් වා ‘‘අහම් පි පිතරං ඝාෙතත් වා රජ් ජං 
කාෙරස් සාමී’’ති මඤ් ඤිස් සති. ඉති පුත් ෙත ආසඞ් කාය තස් ස උපසමං ඉච් ඡමාෙනො 
ෙපස එවමාහ. කිඤ් චාපි හි එස එවමාහ. අථ ෙඛො නං පුත් ෙතො ඝාෙතස් සතිෙයව. 
තස් මිඤ් හි වංෙස පිතුවෙධො පඤ් චපරිවට් ෙට ගෙතො. අජාතසත් තු බිම් බිසාරං ඝාෙතසි, 
උදෙයො අජාතසත් තුං. තස් ස පුත් ෙතො මහාමුණ් ඩිෙකො නාම උදයං. තස ්ස පුත් ෙතො 
අනුරුද් ෙධො නාම මහාමුණ් ඩිකං. තස ්ස පුත් ෙතො නාගදාෙසො නාම අනුරුද් ධං. 
නාගදාසං පන – ‘‘වංසච් ෙඡදකරාජාෙනො ඉෙම, කිං ඉෙමහී’’ති රට් ඨවාසිෙනො කුපිතා 
ඝාෙතසුං. 

අගමා ෙඛො ත් වන් ති කස් මා එවමාහ? භගවා කිර රඤ් ෙඤො වචීෙභෙද 
අකෙතෙයව චින් ෙතසි – ‘‘අයං රාජා ආගන් ත් වා තුණ් හී නිරෙවො ඨිෙතො, කිං නු ෙඛො 
චින් ෙතසී’’ති. අථස ්ස චිත් තං ඤත් වා – ‘‘අයං මයා සද් ධිං සල් ලපිතුං 
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අසක් ෙකොන් ෙතො භික් ඛුසඞ් ඝං අනුවිෙලොෙකත් වා පුත් තං අනුස් සරි, න ෙඛො පනායං 
මයි අනාලපන් ෙත කිඤ් චි කෙථතුං සක් ඛිස් සති, කෙරොමි ෙතන සද් ධිං 
කථාසල් ලාප’’න් ති. තස් මා රඤ් ෙඤො වචනානන් තරං ‘‘අගමා ෙඛො ත් වං, මහාරාජ, 
යථාෙපම’’න් ති ආහ. තස ්සත් ෙථො – මහාරාජ, යථා නාම උන් නෙම වුට් ඨං උදකං 
ෙයන නින් නං ෙතන ගච් ඡති, එවෙමව ත් වං භික් ඛුසඞ් ඝං අනුවිෙලොෙකත් වා ෙයන 
ෙපමං ෙතන ගෙතොති. 

අථ රඤ ්ෙඤො එතදෙහොසි – ‘‘අෙහො අච් ඡරියා බුද් ධගුණා, මයා සදිෙසො භගවෙතො 
අපරාධකාරෙකො නාම නත් ථි, මයා හිස් ස අග් ගුපට් ඨාෙකො ඝාතිෙතො, ෙදවදත් තස් ස ච 
කථං ගෙහත් වා අභිමාරා ෙපසිතා, නාළාගිරි මුත් ෙතො, මං නිස් සාය ෙදවදත් ෙතන 
සිලා පවිද් ධා, එවං මහාපරාධං නාම මං ආලපෙතො දසබලස් ස මුඛං නප් පෙහොති; 
අෙහො භගවා පඤ් චහාකාෙරහි තාදිලක් ඛෙණ සුප් පතිට් ඨිෙතො. එවරූපං නාම 
සත් ථාරං පහාය බහිද් ධා න පරිෙයසිස් සාමා’’ති ෙසො ෙසොමනස් සජාෙතො භගවන් තං 
ආලපන් ෙතො ‘‘පිෙයො ෙම, භන් ෙත’’තිආදිමාහ. 

162. භික් ඛුසඞ් ඝස් ස අඤ් ජලිං පණාෙමත් වාති එවං කිරස් ස අෙහොසි භගවන් තං 
වන් දිත් වා ඉෙතොචිෙතො ච ගන් ත් වා භික් ඛුසඞ් ඝං වන් දන් ෙතන ච භගවා පිට් ඨිෙතො 
කාතබ් ෙබො ෙහොති, ගරුකාෙරොපි ෙචස න ෙහොති. රාජානං වන් දිත් වා උපරාජානං 
වන් දන් ෙතනපි හි රඤ් ෙඤො අගාරෙවො කෙතො ෙහොති. තස ්මා භගවන් තං වන් දිත් වා 
ඨිතට් ඨාෙනෙයව භික් ඛුසඞ් ඝස් ස අඤ ්ජලිං පණාෙමත් වා එකමන් තං නිසීදි. 
කඤ් චිෙදව ෙදසන් ති කඤ් චි ඔකාසං. 

අථස ්ස භගවා පඤ් හපුච් ඡෙන උස ්සාහං ජෙනන් ෙතො ආහ – ‘‘පුච් ඡ, මහාරාජ, 
යදාකඞ් ඛසී’’ති. තස් සත් ෙථො – ‘‘පුච් ඡ යදි ආකඞ් ඛසි, න ෙම පඤ් හවිස් සජ් ජෙන 
භාෙරො අත් ථි’’. අථ වා ‘‘පුච් ඡ, යං ආකඞ් ඛසි, සබ් බං ෙත විස ්සජ් ෙජස් සාමී’’ති 
සබ් බඤ් ඤුපවාරණං පවාෙරසි, අසාධාරණං පච් ෙචකබුද් ධඅග් ගසාවකමහාසාවෙකහි. 
ෙත හි යදාකඞ් ඛසීති න වදන් ති, සුත් වා ෙවදිස් සාමාති වදන් ති. බුද් ධා පන – ‘‘පුච් ඡ, 
ආවුෙසො, යදාකඞ් ඛසී’’ති (සං. නි. 1.237), වා ‘‘පුච් ඡ, මහාරාජ, යදාකඞ් ඛසී’’ති වා, 

‘‘පුච් ඡ, වාසව, මං පඤ් හං, යං කිඤ් චි මනසිච් ඡසි; 
තස් ස තස ්ෙසව පඤ් හස් ස, අහං අන් තං කෙරොමි ෙත’’ති. (දී. නි. 2.356) වා; 

ෙතන හි ත් වං, භික් ඛු, සෙක ආසෙන නිසීදිත් වා පුච් ඡ, යදාකඞ් ඛසීති වා, 

‘‘බාවරිස් ස ච තුය් හං වා, සබ් ෙබසං සබ් බසංසයං; 
කතාවකාසා පුච් ඡව් ෙහො, යං කිඤ් චි මනසිච් ඡථා’’ති. (සු. නි. 1036) වා; 

‘‘පුච් ඡ මං, සභිය, පඤ් හං, යං කිඤ් චි මනසිච් ඡසි; 
තස් ස තස ්ෙසව පඤ් හස් ස, අහං අන් තං කෙරොමි ෙත’’ති. (සු. නි. 517) වා; 
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ෙතසං ෙතසං යක් ඛනරින් දෙදවසමණබාහ් මණපරිබ් බාජකානං 
සබ් බඤ් ඤුපවාරණං පවාෙරන් ති. අනච් ඡරියඤ් ෙචතං, යං භගවා බුද් ධභූමිං පත් වා 
එතං පවාරණං පවාෙරය්ය. ෙයො ෙබොධිසත් තභූමියං පෙදසඤාෙණ ඨිෙතො – 

‘‘ෙකොණ් ඩඤ් ඤ, පඤ් හානි වියාකෙරොහි; 
යාචන් ති තං ඉසෙයො සාධුරූපා. 
ෙකොණ් ඩඤ් ඤ, එෙසො මනුෙජසු ධම් ෙමො; 
යං වුද් ධමාගච් ඡති එස භාෙරො’’ති. (ජා. 2.17.60); 

එවං සක් කාදීනං අත් ථාය ඉසීහි යාචිෙතො – 

‘‘කතාවකාසා පුච් ඡන් තු ෙභොන් ෙතො, 
යං කිඤ ්චි පඤ් හං මනසාභිපත් ථිතං; 
අහඤ් හි තං තං ෙවො වියාකරිස් සං, 
ඤත් වා සයං ෙලොකමිමං පරඤ ්චා’’ති. (ජා. 2.17.61); 

එවං සරභඞ් ගකාෙල. සම් භවජාතෙක ච සකලජම් බුදීපං තික් ඛත් තුං විචරිත් වා 
පඤ් හානං අන් තකරං අදිස් වා සුචිරෙතන බාහ් මෙණන, පඤ් හං පුට් ඨුං ඔකාෙස 
කාරිෙත ජාතියා සත් තවස් සිෙකො රථිකාය පංසුං කීළන් ෙතො පල් ලඞ් කමාභුජිත් වා 
අන් තරවීථියං නිසින් ෙනොව – 

‘‘තග් ඝ ෙත අහමක් ඛිස් සං, යථාපි කුසෙලො තථා; 
රාජා ච ෙඛො තං ජානාති, යදි කාහති වා න වා’’ති. (ජා. 1.16.172); 

සබ් බඤ් ඤුපවාරණං පවාෙරසි. 

163. එවං භගවතා සබ් බඤ් ඤුපවාරණාය පවාරිතාය අත් තමෙනො රාජා පඤ් හං 
පුච් ඡන් ෙතො – ‘‘යථා නු ෙඛො ඉමානි, භන් ෙත’’තිආදිමාහ. තත් ථ සිප් පෙමව 
සිප් පායතනං. පුථුසිප් පායතනානීති බහූනි සිප් පානි. ෙසය්යථිදන් ති කතෙම පන ෙත. 
හත් ථාෙරොහාතිආදීහි ෙය තං තං සිප් පං නිස ්සාය ජීවන් ති, ෙත දස් ෙසති. අයඤ් හි 
අස් සාධිප් පාෙයො – ‘‘යථා ඉෙමසං සිප් පූපජීවීනං තං තං සිප් පං නිස් සාය සන් දිට් ඨිකං 
සිප් පඵලං පඤ් ඤායති. සක් කා නු ෙඛො එවං සන් දිට් ඨිකං සාමඤ් ඤඵලං 
පඤ් ඤාෙපතු’’න් ති. තස් මා සිප් පායතනානි ආහරිත් වා සිප් පූපජීවිෙනො දස් ෙසති. 

තත් ථ හත් ථාෙරොහාති සබ් ෙබපි හත් ථාචරියහත් ථිෙවජ් ජහත් ථිෙමණ් ඩාදෙයො 
දස් ෙසති. අස් සාෙරොහාති සබ් ෙබපි අස් සාචරියඅස් සෙවජ් ජඅස් සෙමණ් ඩාදෙයො. 
රථිකාති සබ් ෙබපි රථාචරියරථෙයොධරථරක් ඛාදෙයො. ධනුග් ගහාති ධනුආචරියා 
ඉස් සාසා. ෙචලකාති ෙය යුද් ෙධ ජයධජං ගෙහත් වා පුරෙතො ගච් ඡන් ති. චලකාති ඉධ 
රඤ් ෙඤො ඨානං ෙහොතු, ඉධ අසුකමහාමත් තස් සාති එවං ෙසනාබ හකාරකා. 
පිණ් ඩදායකාති සාහසිකමහාෙයොධා. ෙත කිර පරෙසනං පවිසිත් වා පරසීසං පිණ් ඩමිව 
ෙඡත් වා ෙඡත් වා දයන් ති, උප් පතිත් වා උප් පතිත් වා නිග් ගච් ඡන් තීති අත් ෙථො. ෙය වා 
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සඞ් ගාමමජ් ෙඣ ෙයොධානං භත් තපාතිං ගෙහත් වා පරිවිසන් ති, ෙතසම් ෙපතං නාමං. 
උග් ගා රාජපුත් තාති උග් ගතුග් ගතා සඞ් ගාමාවචරා රාජපුත් තා. පක් ඛන් දිෙනොති ෙය 
‘‘කස් ස සීසං වා ආවුධං වා ආහරාමා’’ති ‘‘වත් වා අසුකස් සා’’ති වුත් තා සඞ් ගාමං 
පක් ඛන් දිත් වා තෙදව ආහරන් ති, ඉෙම පක් ඛන් දන් තීති පක් ඛන් දිෙනො. මහානාගාති 
මහානාගා විය මහානාගා, හත් ථිආදීසුපි අභිමුඛං ආගච් ඡන් ෙතසු 
අනිවත් තිතෙයොධානෙමතං අධිවචනං. සූරාති එකන් තසූරා, ෙය සජාලිකාපි 
සචම් මිකාපි සමුද් දං තරිතුං සක් ෙකොන් ති. චම් මෙයොධිෙනොති ෙය චම් මකඤ් චුකං වා 
පවිසිත් වා සරපරිත් තාණචම් මං වා ගෙහත් වා යුජ් ඣන් ති. දාසිකපුත් තාති 
බලවසිෙනහා ඝරදාසෙයොධා. ආළාරිකාති පූවිකා. කප් පකාති න් හාපිකා. න් හාපකාති 
ෙය න් හාෙපන් ති. සූදාති භත් තකාරකා. මාලාකාරාදෙයො පාකටාෙයව. ගණකාති 
අච් ඡිද් දකපාඨකා. මුද් දිකාති හත් ථමුද් දාය ගණනං නිස් සාය ජීවිෙනො. යානි වා 
පනඤ් ඤානිපීති අයකාරදන් තකාරචිත් තකාරාදීනි. එවංගතානීති එවං පවත් තානි. ෙත 
දිට් ෙඨව ධම් ෙමති ෙත හත් ථාෙරොහාදෙයො තානි පුථුසිප් පායතනානි දස ්ෙසත් වා 
රාජකුලෙතො මහාසම් පත් තිං ලභමානා සන් දිට් ඨිකෙමව සිප් පඵලං උපජීවන් ති. 
සුෙඛන් තීති සුඛිතං කෙරොන් ති. පීෙණන් තීති පීණිතං ථාමබලූෙපතං කෙරොන් ති. 
උද් ධග් ගිකාදීසු උපරි ඵලනිබ් බත් තනෙතො උද් ධං අග් ගමස් සා අත් ථීති උද් ධග් ගිකා. 
සග් ගං අරහතීති ෙසොවග් ගිකා. සුෙඛො විපාෙකො අස් සාති සුඛවිපාකා. සුට් ඨු අග් ෙග 
රූපසද් දගන් ධරසෙඵොට් ඨබ් බආයුවණ් ණසුඛයසආධිපෙතය්යසඞ් ඛාෙත දස ධම් ෙම 
සංවත් ෙතති නිබ් බත් ෙතතීති සග් ගසංවත් තනිකා. තං එවරූපං දක් ඛිණං දානං 
පතිට් ඨෙපන් තීති අත් ෙථො. සාමඤ් ඤඵලන් ති එත් ථ පරමත් ථෙතො මග් ෙගො 
සාමඤ් ඤං. අරියඵලං සාමඤ් ඤඵලං. යථාහ – ‘‘කතමඤ් ච, භික් ඛෙව, සාමඤ් ඤං? 
අයෙමව අරිෙයො අට් ඨඞ් ගිෙකො මග් ෙගො. ෙසය්යථිදං, සම් මාදිට් ඨි…ෙප.… 
සම් මාසමාධි. ඉදං වුච් චති, භික් ඛෙව, සාමඤ් ඤං. කතමානි ච, භික් ඛෙව, 
සාමඤ් ඤඵලානි? ෙසොතාපත් තිඵලං…ෙප.… අරහත් තඵල’’න් ති (සං. නි. 5.35). තං 
එස රාජා න ජානාති. උපරි ආගතං පන දාසකස් සෙකොපමං සන් ධාය පුච් ඡති. 

අථ භගවා පඤ් හං අවිස් සජ් ෙජත් වාව චින් ෙතසි – ‘‘ඉෙම බහූ 
අඤ් ඤතිත් ථියසාවකා රාජාමච් චා ඉධාගතා, ෙත කණ් හපක් ඛඤ් ච සුක් කපක් ඛඤ් ච 
දීෙපත් වා කථීයමාෙන අම් හාකං රාජා මහන් ෙතන උස් සාෙහන ඉධාගෙතො, 
තස් සාගතකාලෙතො පට් ඨාය සමෙණො ෙගොතෙමො සමණෙකොලාහලං 
සමණභණ් ඩනෙමව කෙථතීති උජ් ඣායිස් සන් ති, න සක් කච් චං ධම් මං ෙසොස් සන් ති, 
රඤ් ඤා පන කථීයමාෙන උජ් ඣායිතුං න සක් ඛිස් සන් ති, රාජානෙමව 
අනුවත් තිස් සන් ති. ඉස් සරානුවත් තෙකො හි ෙලොෙකො. ‘හන් දාහං රඤ ්ෙඤොව භාරං 
කෙරොමී’ති රඤ ්ෙඤො භාරං කෙරොන් ෙතො ‘‘අභිජානාසි ෙනො ත් ව’’න් තිආදිමාහ. 

164. තත් ථ අභිජානාසි ෙනො ත් වන් ති අභිජානාසි නු ත් වං. අයඤ් ච ෙනො-සද් ෙදො 
පරෙතො පුච් ඡිතාති පෙදන ෙයොෙජතබ් ෙබො. ඉදඤ ්හි වුත් තං ෙහොති – ‘‘මහාරාජ, ත් වං 
ඉමං පඤ ්හං අඤ ්ෙඤ සමණබාහ් මෙණ පුච් ඡිතා නු, අභිජානාසි ච නං පුට් ඨභාවං, න 
ෙත සම් මුට් ඨ’’න් ති. සෙච ෙත අගරූති සෙච තුය් හං යථා ෙත බ්යාකරිංසු, තථා ඉධ 
භාසිතුං භාරියං න ෙහොති, යදි න ෙකොචි අඵාසුකභාෙවො අත් ථි, භාසස් සූති අත් ෙථො. න 
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ෙඛො ෙම භන් ෙතති කිං සන් ධායාහ? පණ් ඩිතපතිරූපකානඤ් හි සන් තිෙක කෙථතුං 
දුක් ඛං ෙහොති, ෙත පෙද පෙද අක් ඛෙර අක් ඛෙර ෙදොසෙමව වදන් ති. එකන් තපණ් ඩිතා 
පන කථං සුත් වා සුකථිතං පසංසන් ති, දුක් කථිෙතසු පාළිපදඅත් ථබ්යඤ් ජෙනසු යං යං 
විරුජ් ඣති, තං තං උජුකං කත් වා ෙදන් ති. භගවතා ච සදිෙසො එකන් තපණ් ඩිෙතො 
නාම නත් ථි. ෙතනාහ – ‘‘න ෙඛො ෙම, භන් ෙත, ගරු; යත් ථස් ස භගවා නිසින් ෙනො 
භගවන් තරූෙපො වා’’ති. 

පූරණකස් සපවාදවණ් ණනා 

165. එකමිදාහන් ති එකං ඉධ අහං. සම් ෙමොදනීයං කථං සාරණීයං 
වීතිසාෙරත් වාති සම් ෙමොදජනකං සරිතබ් බයුත් තකං කථං පරිෙයොසාෙපත් වා. 

166. ‘‘කෙරොෙතො ෙඛො, මහාරාජ, කාරයෙතො’’තිආදීසු කෙරොෙතොති සහත් ථා 
කෙරොන් තස් ස. කාරයෙතොති ආණත් තියා කාෙරන් තස් ස. ඡින් දෙතොති පෙරසං 
හත් ථාදීනි ඡින් දන් තස් ස. පචෙතොති පෙර දණ් ෙඩන පීෙළන් තස් ස. ෙසොචයෙතොති 
පරස් ස භණ් ඩහරණාදීහි ෙසොචයෙතො. ෙසොචාපයෙතොති ෙසොකං සයං කෙරොන් තස් සපි 
පෙරහි කාරාෙපන් තස් සපි. කිලමෙතොති ආහාරුපච් ෙඡදබන් ධනාගාරප් පෙවසනාදීහි 
සයං කිලමන් තස් සපි පෙරහි කිලමාෙපන් තස් සපි. ඵන් දෙතො ඵන් දාපයෙතොති පරං 
ඵන් දන් තං ඵන් දනකාෙල සයම් පි ඵන් දෙතො පරම් පි ඵන් දාපයෙතො. 
පාණමතිපාතාපයෙතොති පාණං හනන් තස් සපි හනාෙපන් තස් සපි. එවං සබ් බත් ථ 
කරණකාරණවෙසෙනව අත් ෙථො ෙවදිතබ් ෙබො. 

සන් ධින් ති ඝරසන් ධිං. නිල් ෙලොපන් ති මහාවිෙලොපං. එකාගාරිකන් ති එකෙමව 
ඝරං පරිවාෙරත් වා විලුප් පනං. පරිපන් ෙථති ආගතාගතානං අච් ඡින් දනත් ථං මග් ෙග 
තිට් ඨෙතො. කෙරොෙතො න කරීයති පාපන් ති යං කිඤ ්චි පාපං කෙරොමීති සඤ් ඤාය 
කෙරොෙතොපි පාපං න කරීයති, නත් ථි පාපං. සත් තා පන පාපං කෙරොමාති 
එවංසඤ් ඤිෙනො ෙහොන් තීති දීෙපති. ඛුරපරියන් ෙතනාති ඛුරෙනමිනා, 
ඛුරධාරසදිසපරියන් ෙතන වා. එකං මංසඛලන් ති එකං මංසරාසිං. පුඤ් ජන් ති තස ්ෙසව 
ෙවවචනං. තෙතොනිදානන් ති එකමංසඛලකරණනිදානං. 

දක් ඛිණන් ති දක් ඛිණතීෙර මනුස් සා කක් ඛළා දාරුණා, ෙත සන් ධාය 
‘‘හනන් ෙතො’’තිආදිමාහ. උත් තරතීෙර සත් තා සද් ධා ෙහොන් ති පසන් නා බුද් ධමාමකා 
ධම් මමාමකා සඞ් ඝමාමකා, ෙත සන් ධාය දදන් ෙතොතිආදිමාහ. තත් ථ යජන් ෙතොති 
මහායාගං කෙරොන් ෙතො. දෙමනාති ඉන් දියදෙමන උෙපොසථකම් ෙමන වා. 
සංයෙමනාති සීලසංයෙමන. සච් චවජ් ෙජනාති සච් චවචෙනන. ආගෙමොති ආගමනං, 
පවත් තීති අත් ෙථො. සබ් බථාපි පාපපුඤ් ඤානං කිරියෙමව පටික් ඛිපති. 

අම් බං පුට් ෙඨො ලබුජං බ්යාකෙරොති නාම, ෙයො කීදිෙසො අම් ෙබො කීදිසානි වා 
අම් බස ්ස ඛන් ධපණ් ණපුප් ඵඵලානීති වුත් ෙත එදිෙසො ලබුෙජො එදිසානි වා ලබුජස් ස 
ඛන් ධපණ් ණපුප් ඵඵලානීති බ්යාකෙරොති. විජිෙතති ආණාපවත් තිෙදෙස. 

Free Distribution www.aathaapi.org



අපසාෙදතබ් බන් ති විෙහෙඨතබ් බං. අනභිනන් දිත් වාති ‘‘සාධු සාධූ’’ති එවං පසංසං 
අකත් වා. අප් පටික් ෙකොසිත් වාති බාලදුබ් භාසිතං තයා භාසිතන් ති එවං 
අප් පටිබාහිත් වා. අනුග් ගණ් හන් ෙතොති සාරෙතො අග් ගණ් හන් ෙතො. 
අනික් කුජ් ජන් ෙතොති සාරවෙසෙනව ඉදං නිස් සරණං, අයං පරමත් ෙථොති හදෙය 
අට් ඨෙපන් ෙතො. බ්යඤ් ජනං පන ෙතන උග් ගහිතඤ් ෙචව නික් කුජ් ජිතඤ් ච. 

මක් ඛලිෙගොසාලවාදවණ් ණනා 

167-169. මක් ඛලිවාෙද පච් චෙයොති ෙහතුෙවවචනෙමව, උභෙයනාපි 
විජ් ජමානෙමව කායදුච් චරිතාදීනං සංකිෙලසපච් චයං, කායසුචරිතාදීනඤ් ච 
විසුද් ධිපච් චයං පටික් ඛිපති. අත් තකාෙරති අත් තකාෙරො. ෙයන අත් තනා 
කතකම් ෙමන ඉෙම සත් තා ෙදවත් තම් පි මාරත් තම් පි බහ ්මත් තම් පි සාවකෙබොධිම් පි 
පච් ෙචකෙබොධිම් පි සබ් බඤ් ඤුතම් පි පාපුණන් ති, තම් පි පටික් ඛිපති. දුතියපෙදන යං 
පරකාරං පරස් ස ඔවාදානුසාසනිං නිස ්සාය ඨෙපත් වා මහාසත් තං අවෙසෙසො ජෙනො 
මනුස් සෙසොභග්යතං ආදිං කත් වා යාව අරහත් තං පාපුණාති, තං පරකාරං පටික් ඛිපති. 
එවමයං බාෙලො ජිනචක් ෙක පහාරං ෙදති නාම. නත් ථි පුරිසකාෙරති ෙයන 
පුරිසකාෙරන සත් තා වුත් තප් පකාරා සම් පත් තිෙයො පාපුණන් ති, තම් පි පටික් ඛිපති. 
නත් ථි බලන් ති යම් හි අත් තෙනො බෙල පතිට් ඨිතා සත් තා වීරියං කත් වා තා 
සම් පත් තිෙයො පාපුණන් ති, තං බලං පටික් ඛිපති. නත් ථි වීරියන් තිආදීනි සබ් බානි 
පුරිසකාරෙවවචනාෙනව. ‘‘ඉදං ෙනො වීරිෙයන ඉදං පුරිසථාෙමන, ඉදං 
පුරිසපරක් කෙමන පවත් ත’’න් ති එවං පවත් තවචනපටික් ෙඛපකරණවෙසන 
පෙනතානි විසුං ආදියන් ති. 

සබ් ෙබ සත් තාති ඔට් ඨෙගොණගදභාදෙයො අනවෙසෙස පරිග් ගණ් හාති. සබ් ෙබ 
පාණාති එකින් දිෙයො පාෙණො, ද් වින් දිෙයො පාෙණොතිආදිවෙසන වදති. සබ් ෙබ භූතාති 
අණ් ඩෙකොසවත් ථිෙකොෙසසු භූෙත සන් ධාය වදති. සබ් ෙබ ජීවාති 
සාලියවෙගොධුමාදෙයො සන් ධාය වදති. ෙතසු හි ෙසො විරූහනභාෙවන ජීවසඤ් ඤී. 
අවසා අබලා අවීරියාති ෙතසං අත් තෙනො වෙසො වා බලං වා වීරියං වා නත් ථි. 
නියතිසඞ් ගතිභාවපරිණතාති එත් ථ නියතීති නියතා. සඞ් ගතීති ඡන් නං අභිජාතීනං 
තත් ථ තත් ථ ගමනං. භාෙවොති සභාෙවොෙයව. එවං නියතියා ච සඞ් ගතියා ච භාෙවන 
ච පරිණතා නානප් පකාරතං පත් තා. ෙයන හි යථා භවිතබ් බං, ෙසො තෙථව භවති. 
ෙයන න භවිතබ් බං, ෙසො න භවතීති දස ්ෙසති. ඡස් ෙවවාභිජාතීසූති ඡසු එව අභිජාතීසු 
ඨත් වා සුඛඤ් ච දුක් ඛඤ් ච පටිසංෙවෙදන් ති. අඤ ්ඤා සුඛදුක් ඛභූමි නත් ථීති දස් ෙසති. 

ෙයොනිපමුඛසතසහස් සානීති පමුඛෙයොනීනං උත් තමෙයොනීනං 
චුද් දසසතසහස් සානි අඤ් ඤානි ච සට් ඨිසතානි අඤ් ඤානි ච ඡසතානි. පඤ් ච ච 
කම් මුෙනො සතානීති පඤ් චකම් මසතානි ච. ෙකවලං තක් කමත් තෙකන නිරත් ථකං 
දිට් ඨිං දීෙපති. පඤ ්ච ච කම් මානි තීණි ච කම් මානීතිආදීසුපි එෙසව නෙයො. ෙකචි 
පනාහු – ‘‘පඤ් ච ච කම් මානීති පඤ් චින් දියවෙසන භණති. තීණීති 
කායකම් මාදිවෙසනා’’ති. කම් ෙම ච උපඩ් ඪකම් ෙම චාති එත් ථ පනස් ස 
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කායකම් මඤ් ච වචීකම් මඤ් ච කම් මන් ති ලද් ධි, මෙනොකම් මං උපඩ් ඪකම් මන් ති. 
ද් වට් ඨිපටිපදාති ද් වාසට් ඨි පටිපදාති වදති. ද් වට් ඨන් තරකප් පාති එකස් මිං කප් ෙප 
චතුසට් ඨි අන් තරකප් පා නාම ෙහොන් ති. අයං පන අඤ් ෙඤ ද් ෙව අජානන් ෙතො 
එවමාහ. 

ඡළාභිජාතිෙයොති කණ් හාභිජාති, නීලාභිජාති, ෙලොහිතාභිජාති, හලිද් දාභිජාති, 
සුක් කාභිජාති, පරමසුක් කාභිජාතීති ඉමා ඡ අභිජාතිෙයො වදති. තත් ථ ඔරබ් භිකා, 
සාකුණිකා, මාගවිකා, සූකරිකා, ලුද් දා, මච් ඡඝාතකා ෙචොරා, ෙචොරඝාතකා, 
බන් ධනාගාරිකා, ෙය වා පනඤ් ෙඤපි ෙකචි කුරූරකම් මන් තා, අයං කණ් හාභිජාතීති 
(අ. නි. 6.57) වදති. භික් ඛූ නීලාභිජාතීති වදති, ෙත කිර චතූසු පච් චෙයසු කණ් ටෙක 
පක් ඛිපිත් වා ඛාදන් ති. ‘‘භික් ඛූ කණ් ටකවුත් තිකා’’ති (අ. නි. 6.57) අයඤ ්හිස් ස 
පාළිෙයව. අථ වා කණ් ටකවුත් තිකා එව නාම එෙක පබ් බජිතාති වදති. 
ෙලොහිතාභිජාති නාම නිගණ් ඨා එකසාටකාති වදති. ඉෙම කිර පුරිෙමහි ද් වීහි 
පණ් ඩරතරා. ගිහී ඔදාතවසනා අෙචලකසාවකා හලිද් දාභිජාතීති වදති. එවං අත් තෙනො 
පච් චයදායෙක නිගණ් ෙඨහිපි ෙජට් ඨකතෙර කෙරොති. ආජීවකා ආජීවකිනිෙයො 
සුක් කාභිජාතීති වදති. ෙත කිර පුරිෙමහි චතූහි පණ් ඩරතරා. නන් ෙදො, වච් ෙඡො, කිෙසො, 
සඞ් කිච් ෙඡො, මක් ඛලිෙගොසාෙලො, පරමසුක් කාභිජාතීති (අ. නි. 6.57) වදති. ෙත කිර 
සබ් ෙබහි පණ් ඩරතරා. 

අට් ඨ පුරිසභූමිෙයොති මන් දභූමි, ඛිඩ් ඩාභූමි, පදවීමංසභූමි, උජුගතභූමි, ෙසක් ඛභූමි, 
සමණභූමි, ජිනභූමි, පන් නභූමීති ඉමා අට් ඨ පුරිසභූමිෙයොති වදති. තත් ථ ජාතදිවසෙතො 
පට් ඨාය සත් තදිවෙස සම් බාධට් ඨානෙතො නික් ඛන් තත් තා සත් තා මන් දා ෙහොන් ති 
ෙමොමූහා, අයං මන් දභූමීති වදති. ෙය පන දුග් ගතිෙතො ආගතා ෙහොන් ති, ෙත අභිණ් හං 
ෙරොදන් ති ෙචව විරවන් ති ච, සුගතිෙතො ආගතා තං අනුස් සරිත් වා හසන් ති, අයං 
ඛිඩ් ඩාභූමි නාම. මාතාපිතූනං හත් ථං වා පාදං වා මඤ ්චං වා පීඨං වා ගෙහත් වා භූමියං 
පදනික් ඛිපනං පදවීමංසභූමි නාම. පදසා ගන් තුං සමත් ථකාෙල උජුගතභූමි නාම. 
සිප් පානි සික් ඛිතකාෙල ෙසක් ඛභූමි නාම. ඝරා නික් ඛම් ම පබ් බජිතකාෙල සමණභූමි 
නාම. ආචරියං ෙසවිත් වා ජානනකාෙල ජිනභූමි නාම. භික් ඛු ච පන් නෙකො ජිෙනො න 
කිඤ් චි ආහාති එවං අලාභිං සමණං පන් නභූමීති වදති. 

එකූනපඤ් ඤාස ආජීවකසෙතති එකූනපඤ් ඤාසආජීවකවුත් තිසතානි. 
පරිබ් බාජකසෙතති පරිබ් බාජකපබ් බජ් ජාසතානි. නාගාවාසසෙතති 
නාගමණ් ඩලසතානි. වීෙස ඉන් දියසෙතති වීසතින් දියසතානි. තිංෙස නිරයසෙතති 
තිංස නිරයසතානි. රෙජොධාතුෙයොති රජඔකිරණට් ඨානානි, හත් ථපිට් ඨිපාදපිට් ඨාදීනි 
සන් ධාය වදති. සත් ත සඤ් ඤීගබ් භාති ඔට් ඨෙගොණගදභඅජපසුමිගමහිංෙස සන් ධාය 
වදති. සත් ත අසඤ් ඤීගබ් භාති සාලිවීහියවෙගොධූමකඞ් ගුවරකකුදූසෙක සන් ධාය 
වදති. නිගණ් ඨිගබ් භාති ගණ් ඨිම් හි ජාතගබ් භා, උච් ඡුෙවළුනළාදෙයො සන් ධාය වදති. 
සත් ත ෙදවාති බහූ ෙදවා. ෙසො පන සත් තාති වදති. මනුස් සාපි අනන් තා, ෙසො සත් තාති 
වදති. සත් ත පිසාචාති පිසාචා මහන් තමහන් තා සත් තාති වදති. සරාති මහාසරා, 
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කණ් ණමුණ් ඩරථකාරඅෙනොතත් තසීහප් පපාතඡද් දන් තමන් දාකිනීකුණාලදෙහ 
ගෙහත් වා වදති. 

පවුටාති ගණ් ඨිකා. පපාතාති මහාපපාතා. පපාතසතානීති ඛුද් දකපපාතසතානි. 
සුපිනාති මහාසුපිනා. සුපිනසතානීති ඛුද් දකසුපිනසතානි. මහාකප් පිෙනොති 
මහාකප් පානං. තත් ථ එකම් හා මහාසරා වස් සසෙත වස් සසෙත කුසග් ෙගන එකං 
උදකබින් දුං නීහරිත් වා සත් තක් ඛත් තුං තම් හි සෙර නිරුදෙක කෙත එෙකො 
මහාකප් ෙපොති වදති. එවරූපානං මහාකප් පානං චතුරාසීතිසතසහස් සානි ෙඛෙපත් වා 
බාෙල ච පණ් ඩිෙත ච දුක් ඛස ්සන් තං කෙරොන් තීති අයමස් ස ලද් ධි. පණ් ඩිෙතොපි කිර 
අන් තරා විසුජ් ඣිතුං න සක් ෙකොති. බාෙලොපි තෙතො උද් ධං න ගච් ඡති. 

සීෙලනාති අෙචලකසීෙලන වා අඤ් ෙඤන වා ෙයන ෙකනචි. වෙතනාති 
තාදිෙසෙනව වෙතන. තෙපනාති තෙපොකම් ෙමන. අපරිපක් කං පරිපාෙචති නාම, 
ෙයො ‘‘අහං පණ් ඩිෙතො’’ති අන් තරා විසුජ් ඣති. පරිපක් කං ඵුස් ස ඵුස ්ස බ්යන් තිං 
කෙරොති නාම ෙයො ‘‘අහං බාෙලො’’ති වුත් තපරිමාණං කාලං අතික් කමිත් වා යාති. 
ෙහවං නත් ථීති එවං නත් ථි. තඤ් හි උභයම් පි න සක් කා කාතුන් ති දීෙපති. 
ෙදොණමිෙතති ෙදොෙණන මිතං විය. සුඛදුක් ෙඛති සුඛදුක් ඛං. පරියන් තකෙතති 
වුත් තපරිමාෙණන කාෙලන කතපරියන් ෙත. නත් ථි හායනවඩ් ඪෙනති නත් ථි 
හායනවඩ් ඪනානි. න සංසාෙරො පණ් ඩිතස් ස හායති, න බාලස් ස වඩ් ඪතීති අත් ෙථො. 
උක් කංසාවකංෙසති උක් කංසාවකංසා. හායනවඩ් ඪනානෙමතං අධිවචනං. 

ඉදානි තමත් ථං උපමාය සාෙධන් ෙතො ‘‘ෙසය්යථාපි නාමා’’තිආදිමාහ. තත් ථ 
සුත් තගුෙළති ෙවෙඨත් වා කතසුත් තගුෙළ. නිබ් ෙබඨියමානෙමව පෙලතීති පබ් බෙත 
වා රුක් ඛග් ෙග වා ඨත් වා ඛිත් තං සුත් තප් පමාෙණන නිබ් ෙබඨියමානෙමව ගච් ඡති, 
සුත් ෙත ඛීෙණ තත් ෙථව තිට් ඨති, න ගච් ඡති. එවෙමව වුත් තකාලෙතො උද් ධං න 
ගච් ඡතීති දස් ෙසති. 

අජිතෙකසකම් බලවාදවණ් ණනා 

170-172. අජිතවාෙද නත් ථි දින් නන් ති දින් නඵලාභාවං සන් ධාය වදති. යිට් ඨං 
වුච් චති මහායාෙගො. හුතන් ති පෙහණකසක් කාෙරො අධිප් ෙපෙතො. තම් පි උභයං 
ඵලාභාවෙමව සන් ධාය පටික් ඛිපති. සුකතදුක් කටානන් ති සුකතදුක් කටානං, 
කුසලාකුසලානන් ති අත් ෙථො. ඵලං විපාෙකොති යං ඵලන් ති වා විපාෙකොති වා වුච් චති, 
තං නත් ථීති වදති. නත් ථි අයං ෙලොෙකොති පරෙලොෙක ඨිතස් ස අයං ෙලොෙකො නත් ථි, 
නත් ථි පෙරො ෙලොෙකොති ඉධ ෙලොෙක ඨිතස් සාපි පෙරො ෙලොෙකො නත් ථි, සබ් ෙබ 
තත් ථ තත් ෙථව උච් ඡිජ් ජන් තීති දස් ෙසති. නත් ථි මාතා නත් ථි පිතාති ෙතසු 
සම් මාපටිපත් තිමිච් ඡාපටිපත් තීනං ඵලාභාවවෙසන වදති. නත් ථි සත් තා ඔපපාතිකාති 
චවිත් වා උපපජ් ජනකා සත් තා නාම නත් ථීති වදති. 
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චාතුමහාභූතිෙකොති චතුමහාභූතමෙයො. පථවී පථවිකායන් ති 
අජ් ඣත් තිකපථවීධාතු බාහිරපථවීධාතුං. අනුෙපතීති අනුයායති. අනුපගච් ඡතීති 
තස් ෙසව ෙවවචනං. අනුගච් ඡතීතිපි අත් ෙථො. උභෙයනාපි උෙපති, උපගච් ඡතීති 
දස් ෙසති. ආපාදීසුපි එෙසව නෙයො. ඉන් දියානීති මනච් ඡට් ඨානි ඉන් දියානි ආකාසං 
පක් ඛන් දන් ති. ආසන් දිපඤ් චමාති නිපන් නමඤ් ෙචන පඤ් චමා, මඤ් ෙචො ෙචව 
චත් තාෙරො මඤ් චපාෙද ගෙහත් වා ඨිතා චත් තාෙරො පුරිසා චාති අත් ෙථො. 
යාවාළාහනාති යාව සුසානා. පදානීති ‘අයං එවං සීලවා අෙහොසි, එවං 
දුස් සීෙලො’තිආදිනා නෙයන පවත් තානි ගුණාගුණපදානි, සරීරෙමව වා එත් ථ පදානීති 
අධිප් ෙපතං. කාෙපොතකානීති කෙපොතවණ් ණානි, පාරාවතපක් ඛවණ් ණානීති අත් ෙථො. 
භස් සන් තාති භස ්මන් තා, අයෙමව වා පාළි. ආහුතිෙයොති යං 
පෙහණකසක් කාරාදිෙභදං දින් නදානං, සබ් බං තං ඡාරිකාවසානෙමව ෙහොති, න 
තෙතො පරං ඵලදායකං හුත් වා ගච් ඡතීති අත් ෙථො. දත් තුපඤ් ඤත් තන් ති දත් තූහි 
බාලමනුස් ෙසහි පඤ් ඤත් තං. ඉදං වුත් තං ෙහොති – ‘බාෙලහි අබුද් ධීහි පඤ් ඤත් තමිදං 
දානං, න පණ් ඩිෙතහි. බාලා ෙදන් ති, පණ් ඩිතා ගණ් හන් තී’ති දස් ෙසති. 

තත් ථ පූරෙණො ‘‘කෙරොෙතො න කරීයති පාප’’න් ති වදන් ෙතො කම් මං පටිබාහති. 
අජිෙතො ‘‘කායස් ස ෙභදා උච් ඡිජ් ජතී’’ති වදන් ෙතො විපාකං පටිබාහති. මක් ඛලි 
‘‘නත් ථි ෙහතූ’’ති වදන් ෙතො උභයං පටිබාහති. තත් ථ කම් මං පටිබාහන් ෙතනාපි 
විපාෙකො පටිබාහිෙතො ෙහොති, විපාකං පටිබාහන් ෙතනාපි කම් මං පටිබාහිතං ෙහොති. 
ඉති සබ් ෙබෙපෙත අත් ථෙතො උභයප් පටිබාහකා අෙහතුකවාදා ෙචව අකිරියවාදා ච 
නත් ථිකවාදා ච ෙහොන් ති. 

ෙය වා පන ෙතසං ලද් ධිං ගෙහත් වා රත් තිට් ඨාෙන දිවාඨාෙන නිසින් නා 
සජ් ඣායන් ති වීමංසන් ති, ෙතසං ‘‘කෙරොෙතො න කරීයති පාපං, නත් ථි ෙහතු, නත් ථි 
පච් චෙයො, මෙතො උච් ඡිජ් ජතී’’ති තස ්මිං ආරම් මෙණ මිච් ඡාසති සන් තිට් ඨති, චිත් තං 
එකග් ගං ෙහොති, ජවනානි ජවන් ති, පඨමජවෙන සෙතකිච් ඡා ෙහොන් ති, තථා 
දුතියාදීසු, සත් තෙම බුද් ධානම් පි අෙතකිච් ඡා අනිවත් තිෙනො අරිට් ඨකණ් ටකසදිසා. 
තත් ථ ෙකොචි එකං දස් සනං ඔක් කමති, ෙකොචි ද් ෙව, ෙකොචි තීණිපි, එකස් මිං 
ඔක් කන් ෙතපි, ද් වීසු තීසු ඔක් කන් ෙතසුපි, නියතමිච් ඡාදිට් ඨිෙකොව ෙහොති; පත් ෙතො 
සග් ගමග් ගාවරණඤ් ෙචව ෙමොක් ඛමග් ගාවරණඤ් ච, අභබ් ෙබො තස් සත් තභාවස් ස 
අනන් තරං සග් ගම් පි ගන් තුං, පෙගව ෙමොක් ඛං. වට් ටඛාණු නාෙමස සත් ෙතො 
පථවිෙගොපෙකො, ෙයභුෙය්යන එවරූපස් ස භවෙතො වුට් ඨානං නත් ථි. 

‘‘තස් මා අකල්යාණජනං, ආසීවිසමිෙවොරගං; 
ආරකා පරිවජ් ෙජය්ය, භූතිකාෙමො විචක් ඛෙණො’’ති. 

පකුධකච් චායනවාදවණ් ණනා 

173-175. පකුධවාෙද අකටාති අකතා. අකටවිධාති අකතවිධානා. එවං කෙරොහීති 
ෙකනචි කාරාපිතාපි න ෙහොන් තීති අත් ෙථො. අනිම් මිතාති ඉද් ධියාපි න නිම් මිතා. 
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අනිම් මාතාති අනිම් මාපිතා, ෙකචි අනිම් මාෙපතබ් බාති පදං වදන් ති, තං ෙනව පාළියං, 
න අට් ඨකථායං දිස් සති. වඤ ්ඣාදිපදත් තයං වුත් තත් ථෙමව. න ඉඤ් ජන් තීති 
එසිකත් ථම් ෙභො විය ඨිතත් තා න චලන් ති. න විපරිණමන් තීති පකතිං න ජහන් ති. න 
අඤ් ඤමඤ් ඤං බ්යාබාෙධන් තීති න අඤ ්ඤමඤ් ඤං උපහනන් ති. නාලන් ති න 
සමත් ථා. පථවිකාෙයොතිආදීසු පථවීෙයව පථවිකාෙයො, පථවිසමූෙහො වා. තත් ථාති 
ෙතසු ජීවසත් තෙමසු කාෙයසු. සත් තන් නං ත් ෙවව කායානන් ති යථා මුග් ගරාසිආදීසු 
පහතං සත් ථං මුග් ගාදීනං අන් තෙරන පවිසති, එවං සත් තන් නං කායානං අන් තෙරන 
ඡිද් ෙදන විවෙරන සත් ථං පවිසති. තත් ථ අහං ඉමං ජීවිතා ෙවොෙරොෙපමීති ෙකවලං 
සඤ් ඤාමත් තෙමව ෙහොතීති දස් ෙසති. 

නිගණ් ඨනාටපුත් තවාදවණ් ණනා 

176-178. නාටපුත් තවාෙද චාතුයාමසංවරසංවුෙතොති චතුෙකොට් ඨාෙසන 
සංවෙරන සංවුෙතො. සබ් බවාරිවාරිෙතො චාති වාරිතසබ් බඋදෙකො 
පටික් ඛිත් තසබ් බසීෙතොදෙකොති අත් ෙථො. ෙසො කිර සීෙතොදෙක සත් තසඤ් ඤී ෙහොති, 
තස් මා න තං වළඤ ්ෙජති. සබ් බවාරියුත් ෙතොති සබ් ෙබන පාපවාරෙණන යුත් ෙතො. 
සබ් බවාරිධුෙතොති සබ් ෙබන පාපවාරෙණන ධුතපාෙපො. සබ් බවාරිඵුෙටොති සබ් ෙබන 
පාපවාරෙණන ඵුට් ෙඨො. ගතත් ෙතොති ෙකොටිප් පත් තචිත් ෙතො. යතත් ෙතොති 
සංයතචිත් ෙතො. ඨිතත් ෙතොති සුප් පතිට් ඨිතචිත් ෙතො. එතස් ස වාෙද කිඤ් චි 
සාසනානුෙලොමම් පි අත් ථි, අසුද් ධලද් ධිතාය පන සබ් බා දිට් ඨිෙයව ජාතා. 

සඤ් චයෙබලට් ඨපුත් තවාදවණ් ණනා 

179-181. සඤ් චයවාෙදො අමරාවික් ෙඛෙප වුත් තනෙයො එව. 

පඨමසන් දිට් ඨිකසාමඤ් ඤඵලවණ් ණනා 

182. ෙසොහං, භන් ෙතති ෙසො අහං භන් ෙත, වාලුකං පීෙළත් වා ෙතලං 
අලභමාෙනො විය තිත් ථියවාෙදසු සාරං අලභන් ෙතො භගවන් තං පුච් ඡාමීති අත් ෙථො. 

183. යථා ෙත ඛෙමය්යාති යථා ෙත රුච් ෙචය්ය. දාෙසොති 
අන් ෙතොජාතධනක් කීතකරමරානීතසාමංදාසෙබ්යොපගතානං අඤ් ඤතෙරො. 
කම් මකාෙරොති අනලෙසො කම් මකරණසීෙලොෙයව. දූරෙතො දිස් වා පඨමෙමව 
උට් ඨහතීති පුබ් බුට් ඨායී. එවං උට් ඨිෙතො සාමිෙනො ආසනං පඤ් ඤෙපත් වා 
පාදෙධොවනාදිකත් තබ් බකිච් චං කත් වා පච් ඡා නිපතති නිසීදතීති පච් ඡානිපාතී. 
සාමිකම් හි වා සයනෙතො අවුට් ඨිෙත පුබ් ෙබෙයව වුට් ඨාතීති පුබ් බුට් ඨායී. 
පච් චූසකාලෙතො පට් ඨාය යාව සාමිෙනො රත් තිං නිද් ෙදොක් කමනං, තාව සබ් බකිච් චානි 
කත් වා පච් ඡා නිපතති, ෙසය්යං කප් ෙපතීති පච් ඡානිපාතී. කිං කෙරොමි, කිං කෙරොමීති 
එවං කිංකාරෙමව පටිසුණන් ෙතො විචරතීති කිං කාරපටිස් සාවී. මනාපෙමව කිරියං 
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කෙරොතීති මනාපචාරී. පියෙමව වදතීති පියවාදී. සාමිෙනො තුට් ඨපහට් ඨං මුඛං 
උල් ෙලොකයමාෙනො විචරතීති මුඛුල් ෙලොකෙකො. 

ෙදෙවො මඤ් ෙඤති ෙදෙවො විය. ෙසො වතස් සාහං පුඤ් ඤානි කෙරය්යන් ති ෙසො 
වත අහං එවරූෙපො අස් සං, යදි පුඤ් ඤානි කෙරය්යන් ති අත් ෙථො. ‘‘ෙසො 
වතස් ස’ස් ස’’න් තිපි පාෙඨො, අයෙමවත් ෙථො. යංනූනාහන් ති සෙච දානං දස ්සාමි, යං 
රාජා එකදිවසං ෙදති, තෙතො සතභාගම් පි යාවජීවං න සක් ඛිස් සාමි දාතුන් ති 
පබ් බජ් ජායං උස ්සාහං කත් වා එවං චින් තනභාවං දස් ෙසති. 

කාෙයන සංවුෙතොති කාෙයන පිහිෙතො හුත් වා අකුසලස් ස පෙවසනද් වාරං 
ථෙකත් වාති අත් ෙථො. එෙසව නෙයො ෙසසපදද් වෙයපි. ඝාසච් ඡාදනපරමතායාති 
ඝාසච් ඡාදෙනන පරමතාය උත් තමතාය, එතදත් ථම් පි අෙනසනං පහාය 
අග් ගසල් ෙලෙඛන සන් තුට් ෙඨොති අත් ෙථො. අභිරෙතො පවිෙවෙකති ‘‘කායවිෙවෙකො ච 
විෙවකට් ඨකායානං, චිත් තවිෙවෙකො ච ෙනක් ඛම් මාභිරතානං, 
පරමෙවොදානප් පත් තානං උපධිවිෙවෙකො ච නිරුපධීනං පුග් ගලානං 
විසඞ් ඛාරගතාන’’න් ති එවං වුත් ෙත තිවිෙධපි විෙවෙක රෙතො; ගණසඞ් ගණිකං පහාය 
කාෙයන එෙකො විහරති, චිත් තකිෙලසසඞ් ගණිකං පහාය අට් ඨසමාපත් තිවෙසන 
එෙකො විහරති, ඵලසමාපත් තිං වා නිෙරොධසමාපත් තිං වා පවිසිත් වා නිබ් බානං පත් වා 
විහරතීති අත් ෙථො. යග් ෙඝති ෙචොදනත් ෙථ නිපාෙතො. 

184. ආසෙනනපි නිමන් ෙතය්යාමාති නිසින් නාසනං පප් ෙඵොෙටත් වා ඉධ 
නිසීදථාති වෙදය්යාම. අභිනිමන් ෙතය්යාමපි නන් ති අභිහරිත් වාපි නං නිමන් ෙතය්යාම. 
තත් ථ දුවිෙධො අභිහාෙරො – වාචාය ෙචව කාෙයන ච. තුම් හාකං ඉච් ඡිතිච් ඡිතක් ඛෙණ 
අම් හාකං චීවරාදීහි වෙදය්යාථ ෙයනත් ෙථොති වදන් ෙතො හි වාචාය අභිහරිත් වා 
නිමන් ෙතති නාම. චීවරාදිෙවකල් ලං සල් ලක් ෙඛත් වා ඉදං ගණ් හාථාති තානි 
ෙදන් ෙතො පන කාෙයන අභිහරිත් වා නිමන් ෙතති නාම. තදුභයම් පි සන් ධාය 
අභිනිමන් ෙතය්යාමපි නන් ති ආහ. එත් ථ ච ගිලානපච් චයෙභසජ් ජපරික් ඛාෙරොති යං 
කිඤ් චි ගිලානස් ස සප් පායං ඔසධං. වචනත් ෙථො පන විසුද් ධිමග් ෙග වුත් ෙතො. 
රක් ඛාවරණගුත් තින් ති රක් ඛාසඞ් ඛාතඤ් ෙචව ආවරණසඞ් ඛාතඤ් ච ගුත් තිං. සා 
පෙනසා න ආවුධහත් ෙථ පුරිෙස ඨෙපන් ෙතන ධම් මිකා නාම සංවිදහිතා ෙහොති. යථා 
පන අෙවලාය කට් ඨහාරිකපණ් ණහාරිකාදෙයො විහාරං න පවිසන් ති, මිගලුද් දකාදෙයො 
විහාරසීමාය මිෙග වා මච් ෙඡ වා න ගණ් හන් ති, එවං සංවිදහන් ෙතන ධම් මිකා නාම 
රක් ඛා සංවිහිතා ෙහොති, තං සන් ධායාහ – ‘‘ධම් මික’’න් ති. 

185. යදි එවං සන් ෙතති යදි තව දාෙසො තුය් හං සන් තිකා අභිවාදනාදීනි ලෙභය්ය. 
එවං සන් ෙත. අද් ධාති එකංසවචනෙමතං. පඨමන් ති භණන් ෙතො අඤ් ඤස ්සාපි 
අත් ථිතං දීෙපති. ෙතෙනව ච රාජා සක් කා පන, භන් ෙත, අඤ් ඤම් පීතිආදිමාහ. 

දුතියසන් දිට් ඨිකසාමඤ් ඤඵලවණ් ණනා 
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186-188. කසතීති කස් සෙකො. ෙගහස් ස පති, එකෙගහමත් ෙත ෙජට් ඨෙකොති 
ගහපතිෙකො. බලිසඞ් ඛාතං කරං කෙරොතීති කරකාරෙකො. ධඤ් ඤරාසිං ධනරාසිඤ් ච 
වඩ් ෙඪතීති රාසිවඩ් ඪෙකො. 

අප් පං වාති පරිත් තකං වා අන් තමෙසො තණ් ඩුලනාළිමත් තකම් පි. 
ෙභොගක් ඛන් ධන් ති ෙභොගරාසිං. මහන් තං වාති විපුලං වා. යථා හි මහන් තං පහාය 
පබ් බජිතුං දුක් කරං, එවං අප් පම් පීති දස ්සනත් ථං උභයමාහ. දාසවාෙර පන යස් මා 
දාෙසො අත් තෙනොපි අනිස් සෙරො, පෙගව ෙභොගානං. යඤ් හි තස ්ස ධනං, තං 
සාමිකානඤ් ෙඤව ෙහොති, තස් මා ෙභොගග් ගහණං න කතං. ඤාතිෙයව 
ඤාතිපරිවට් ෙටො. 

පණීතතරසාමඤ් ඤඵලවණ් ණනා 

189. සක් කා පන, භන් ෙත, අඤ් ඤම් පි දිට් ෙඨව ධම් ෙමති ඉධ එවෙමවාති න 
වුත් තං. තං කස් මාති ෙච, එවෙමවාති හි වුච් චමාෙන පෙහොති භගවා සකලම් පි 
රත් තින් දිවං තෙතො වා භිෙය්යොපි එවරූපාහි උපමාහි සාමඤ් ඤඵලං දීෙපතුං. තත් ථ 
කිඤ් චාපි එතස් ස භගවෙතො වචනසවෙන පරියන් තං නාම නත් ථි, තථාපි අත් ෙථො 
තාදිෙසොෙයව භවිස ්සතීති චින් ෙතත් වා උපරි විෙසසං පුච් ඡන් ෙතො එවෙමවාති අවත් වා 
– ‘‘අභික් කන් තතරඤ් ච පණීතතරඤ් චා’’ති ආහ. තත් ථ අභික් කන් තතරන් ති 
අභිමනාපතරං අතිෙසට් ඨතරන් ති අත් ෙථො. පණීතතරන් ති උත් තමතරං. ෙතන හීති 
උෙය්යොජනත් ෙථ නිපාෙතො. සවෙන උෙය්යොෙජන් ෙතො හි නං එවමාහ. සුෙණොහීති 
අභික් කන් තතරඤ් ච පණීතතරඤ් ච සාමඤ් ඤඵලං සුණාති. 

සාධුකං මනසිකෙරොහීති එත් ථ පන සාධුකං සාධූති එකත් ථෙමතං. අයඤ ්හි සාධු-
සද් ෙදො ආයාචනසම් පටිච් ඡනසම් පහංසනසුන් දර දළ් හීකම් මාදීසු දිස් සති. ‘‘සාධු ෙම, 
භන් ෙත, භගවා සඞ් ඛිත් ෙතන ධම් මං ෙදෙසතූ’’තිආදීසු (සං. නි. 4.95) හි ආයාචෙන 
දිස් සති. ‘‘සාධු, භන් ෙතති ෙඛො ෙසො භික් ඛු භගවෙතො භාසිතං අභිනන් දිත් වා 
අනුෙමොදිත් වා’’තිආදීසු (ම. නි. 3.86) සම් පටිච් ඡෙන. ‘‘සාධු සාධු, 
සාරිපුත් තා’’තිආදීසු (දී. නි. 3.349) සම් පහංසෙන. 

‘‘සාධු ධම් මරුචි රාජා, සාධු පඤ් ඤාණවා නෙරො; 
සාධු මිත් තානමද් දුබ් ෙභො, පාපස් සාකරණං සුඛ’’න් ති. (ජා. 2.17.101); 

ආදීසු සුන් දෙර. ‘‘ෙතන හි, බාහ් මණ, සුෙණොහි සාධුකං මනසි කෙරොහී’’තිආදීසු 
(අ. නි. 5.192) සාධුකසද් ෙදොෙයව දළ ්හීකම් ෙම, ආණත් තියන් තිපි වුච් චති. ඉධාපි 
අස් ස එත් ෙථව දළ් හීකම් ෙම ච ආණත් තියඤ් ච ෙවදිතබ් ෙබො. සුන් දෙරපි වට් ටති. 
දළ් හීකම් මත් ෙථන හි දළ් හමිමං ධම් මං සුණාහි, සුග් ගහිතං ගණ් හන් ෙතො. 
ආණත් තිඅත් ෙථන මම ආණත් තියා සුණාහි, සුන් දරත් ෙථන සුන් දරමිමං භද් දකං 
ධම් මං සුණාහීති එවං දීපිතං ෙහොති. 
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මනසි කෙරොහීති ආවජ් ජ, සමන් නාහරාති අත් ෙථො, අවික් ඛිත් තචිත් ෙතො හුත් වා 
නිසාෙමහි, චිත් ෙත කෙරොහීති අධිප් පාෙයො. අපි ෙචත් ථ සුෙණොහීති 
ෙසොතින් දියවික් ෙඛපනිවාරණෙමතං. සාධුකං මනසි කෙරොහීති මනසිකාෙර 
දළ් හීකම් මනිෙයොජෙනන මනින් දියවික් ෙඛපනිවාරණං. පුරිමඤ් ෙචත් ථ 
බ්යඤ් ජනවිපල් ලාසග් ගාහවාරණං, පච් ඡිමං අත් ථවිපල් ලාසග් ගාහවාරණං. පුරිෙමන 
ච ධම් මස් සවෙන නිෙයොෙජති, පච් ඡිෙමන සුතානං ධම් මානං ධාරණූපපරික් ඛාදීසු. 
පුරිෙමන ච සබ්යඤ් ජෙනො අයං ධම් ෙමො, තස් මා සවනීෙයොති දීෙපති. පච් ඡිෙමන 
සත් ෙථො, තස් මා සාධුකං මනසි කාතබ් ෙබොති. සාධුකපදං වා උභයපෙදහි ෙයොෙජත් වා 
යස් මා අයං ධම් ෙමො ධම් මගම් භීෙරො ෙචව ෙදසනාගම් භීෙරො ච, තස් මා සුණාහි 
සාධුකං, යස් මා අත් ථගම් භීෙරො ච පටිෙවධගම් භීෙරො ච, තස් මා සාධුකං මනසි 
කෙරොහීති එවං ෙයොජනා ෙවදිතබ් බා. භාසිස් සාමීති සක් කා මහාරාජාති එවං 
පටිඤ් ඤාතං සාමඤ් ඤඵලෙදසනං විත් ථාරෙතො භාසිස් සාමි. ‘‘ෙදෙසස් සාමී’’ති හි 
සඞ් ඛිත් තදීපනං ෙහොති. භාසිස් සාමීති විත් ථාරදීපනං. ෙතනාහ වඞ් ගීසත් ෙථෙරො – 

‘‘සඞ් ඛිත් ෙතනපි ෙදෙසති, විත් ථාෙරනපි භාසති; 
සාළිකායිව නිග් ෙඝොෙසො, පටිභානං උදීරයී’’ති. (සං. නි. 1.214); 

එවං වුත් ෙත උස ්සාහජාෙතො හුත් වා – ‘‘එවං, භන් ෙත’’ති ෙඛො රාජා මාගෙධො 
අජාතසත් තු ෙවෙදහිපුත් ෙතො භගවෙතො පච් චස් ෙසොසි භගවෙතො වචනං සම් පටිච් ඡි, 
පටිග් ගෙහසීති වුත් තං ෙහොති. 

190. අථස ්ස භගවා එතදෙවොච, එතං අෙවොච, ඉදානි වත් තබ් බං ‘‘ඉධ 
මහාරාජා’’තිආදිං සකලං සුත් තං අෙවොචාති අත් ෙථො. තත් ථ ඉධාති ෙදසාපෙදෙස 
නිපාෙතො, ස් වායං කත් ථචි ෙලොකං උපාදාය වුච් චති. යථාහ – ‘‘ඉධ තථාගෙතො 
ෙලොෙක උප් පජ් ජතී’’ති. කත් ථචි සාසනං යථාහ – ‘‘ඉෙධව, භික් ඛෙව, පඨෙමො 
සමෙණො, ඉධ දුතිෙයො සමෙණො’’ති (අ. නි. 4.241). කත් ථචි ඔකාසං. යථාහ – 

‘‘ඉෙධව තිට් ඨමානස් ස, ෙදවභූතස් ස ෙම සෙතො; 
පුනරායු ච ෙම ලද් ෙධො, එවං ජානාහි මාරිසා’’ති. (දී. නි. 2.369); 

කත් ථචි පදපූරණමත් තෙමව. යථාහ ‘‘ඉධාහං, භික් ඛෙව, භුත් තාවී අස ්සං 
පවාරිෙතො’’ති (ම. නි. 1.30). ඉධ පන ෙලොකං උපාදාය වුත් ෙතොති ෙවදිතබ් ෙබො. 
මහාරාජාති යථා පටිඤ් ඤාතං ෙදසනං ෙදෙසතුං පුන මහාරාජාති ආලපති. ඉදං වුත් තං 
ෙහොති – ‘‘මහාරාජ ඉමස් මිං ෙලොෙක තථාගෙතො උප් පජ් ජති අරහං…ෙප.… බුද් ෙධො 
භගවා’’ති. තත් ථ තථාගතසද් ෙදො බහ ්මජාෙල වුත් ෙතො. අරහන් තිආදෙයො 
විසුද් ධිමග් ෙග විත් ථාරිතා. ෙලොෙක උප් පජ් ජතීති එත් ථ පන ෙලොෙකොති – 
ඔකාසෙලොෙකො සත් තෙලොෙකො සඞ් ඛාරෙලොෙකොති තිවිෙධො. ඉධ පන සත් තෙලොෙකො 
අධිප් ෙපෙතො. සත් තෙලොෙක උප් පජ් ජමාෙනොපි ච තථාගෙතො න ෙදවෙලොෙක, න 
බහ් මෙලොෙක, මනුස් සෙලොෙකව උප් පජ් ජති. මනුස් සෙලොෙකපි න අඤ ්ඤස් මිං 
චක් කවාෙළ, ඉමස් මිංෙයව චක් කවාෙළ. තතාපි න සබ් බට් ඨාෙනසු, ‘‘පුරත් ථිමාය 

Free Distribution www.aathaapi.org



දිසාය ගජඞ් ගලං නාම නිගෙමො තස ්සාපෙරන මහාසාෙලො, තෙතො පරා පච් චන් තිමා 
ජනපදා ඔරෙතො මජ් ෙඣ, පුරත් ථිමදක් ඛිණාය දිසාය සලළවතී නාම නදී. තෙතො පරා 
පච් චන් තිමා ජනපදා, ඔරෙතො මජ් ෙඣ, දක් ඛිණාය දිසාය ෙසතකණ් ණිකං නාම 
නිගෙමො, තෙතො පරා පච් චන් තිමා ජනපදා, ඔරෙතො මජ් ෙඣ, පච් ඡිමාය දිසාය ථූණං 
නාම බාහ් මණගාෙමො, තෙතො පරා පච් චන් තිමා ජනපදා, ඔරෙතො මජ් ෙඣ, උත් තරාය 
දිසාය උසිරද් ධෙජො නාම පබ් බෙතො, තෙතො පරා පච් චන් තිමා ජනපදා ඔරෙතො 
මජ් ෙඣ’’ති එවං පරිච් ඡින් ෙන ආයාමෙතො තිෙයොජනසෙත, විත් ථාරෙතො 
අඩ් ඪෙතය්යෙයොජනසෙත, පරික් ෙඛපෙතො නවෙයොජනසෙත මජ් ඣිමපෙදෙස 
උප් පජ් ජති. න ෙකවලඤ් ච තථාගෙතො, පච් ෙචකබුද් ධා, අග් ගසාවකා, 
අසීතිමහාෙථරා, බුද් ධමාතා, බුද් ධපිතා, චක් කවත් තී රාජා අඤ් ෙඤ ච සාරප් පත් තා 
බාහ් මණගහපතිකා එත් ෙථවුප් පජ් ජන් ති. 

තත් ථ තථාගෙතො සුජාතාය දින් නමධුපායාසෙභොජනෙතො යාව අරහත් තමග් ෙගො, 
තාව උප් පජ් ජති නාම, අරහත් තඵෙල උප් පන් ෙනො නාම. මහාභිනික් ඛමනෙතො වා 
යාව අරහත් තමග් ෙගො. තුසිතභවනෙතො වා යාව අරහත් තමග් ෙගො. 
දීපඞ් කරපාදමූලෙතො වා යාව අරහත් තමග් ෙගො, තාව උප් පජ් ජති නාම, අරහත් තඵෙල 
උප් පන් ෙනො නාම. ඉධ සබ් බපඨමං උප් පන් නභාවං සන් ධාය උප් පජ් ජතීති වුත් තං. 
තථාගෙතො ෙලොෙක උප් පන් ෙනො ෙහොතීති අයඤ ්ෙහත් ථ අත් ෙථො. 

ෙසො ඉමං ෙලොකන් ති ෙසො භගවා ඉමං ෙලොකං. ඉදානි වත් තබ් බං නිදස් ෙසති. 
සෙදවකන් ති සහ ෙදෙවහි සෙදවකං. එවං සහ මාෙරන සමාරකං, සහ බහ ්මුනා 
සබහ් මකං, සහ සමණබාහ් මෙණහි සස් සමණබාහ් මණිං. පජාතත් තා පජා, තං පජං. 
සහ ෙදවමනුස් ෙසහි සෙදවමනුස් සං. තත් ථ සෙදවකවචෙනන පඤ් ච 
කාමාවචරෙදවග් ගහණං ෙවදිතබ් බං. සමාරක – වචෙනන 
ඡට් ඨකාමාවචරෙදවග් ගහණං. සබහ් මකවචෙනන බහ් මකායිකාදිබහ් මග් ගහණං. 
සස් සමණබාහ් මණීවචෙනන සාසනස් ස 
පච් චත් ථිකපච් චාමිත් තසමණබාහ් මණග් ගහණං, 
සමිතපාපබාහිතපාපසමණබාහ් මණග් ගහණඤ් ච. පජාවචෙනන 
සත් තෙලොකග් ගහණං. සෙදවමනුස් සවචෙනන සම් මුතිෙදවඅවෙසසමනුස් සග් ගහණං. 
එවෙමත් ථ තීහි පෙදහි ඔකාසෙලොෙකන සද් ධිං සත් තෙලොෙකො. ද් වීහි පජාවෙසන 
සත් තෙලොෙකොව ගහිෙතොති ෙවදිතබ් ෙබො. 

අපෙරො නෙයො, සෙදවකග් ගහෙණන අරූපාවචරෙදවෙලොෙකො ගහිෙතො. 
සමාරකග් ගහෙණන ඡ කාමාවචරෙදවෙලොෙකො. සබහ් මකග් ගහෙණන රූපී 
බහ් මෙලොෙකො. සස් සමණබාහ් මණාදිග් ගහෙණන චතුපරිසවෙසන සම් මුතිෙදෙවහි වා 
සහ මනුස් සෙලොෙකො, අවෙසසසබ් බසත් තෙලොෙකො වා. 

අපි ෙචත් ථ සෙදවකවචෙනන උක් කට් ඨපරිච් ෙඡදෙතො සබ් බස් ස ෙලොකස් ස 
සච් ඡිකතභාවමාහ. තෙතො ෙයසං අෙහොසි – ‘‘මාෙරො මහානුභාෙවො ඡ 
කාමාවචරිස් සෙරො වසවත් තී, කිං ෙසොපි එෙතන සච් ඡිකෙතො’’ති, ෙතසං විමතිං 
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විධමන් ෙතො ‘‘සමාරක’’න් ති ආහ. ෙයසං පන අෙහොසි – ‘‘බහ් මා මහානුභාෙවො 
එකඞ් ගුලියා එකස් මිං චක් කවාළසහස් ෙස ආෙලොකං ඵරති, ද් වීහි …ෙප.… දසහි 
අඞ් ගුලීහි දසසු චක් කවාළසහස් ෙසසු ආෙලොකං ඵරති. අනුත් තරඤ් ච 
ඣානසමාපත් තිසුඛං පටිසංෙවෙදති, කිං ෙසොපි සච් ඡිකෙතො’’ති, ෙතසං විමතිං 
විධමන් ෙතො සබහ් මකන් ති ආහ. තෙතො ෙය චින් ෙතසුං – ‘‘පුථූ සමණබාහ් මණා 
සාසනස් ස පච් චත් ථිකා, කිං ෙතපි සච් ඡිකතා’’ති, ෙතසං විමතිං විධමන් ෙතො 
සස් සමණබාහ් මණිං පජන් ති ආහ. එවං උක් කට් ඨුක් කට් ඨානං සච් ඡිකතභාවං 
පකාෙසත් වා අථ සම් මුතිෙදෙව අවෙසසමනුස් ෙස ච උපාදාය 
උක් කට් ඨපරිච් ෙඡදවෙසන ෙසසසත් තෙලොකස් ස සච් ඡිකතභාවං පකාෙසන් ෙතො 
සෙදවමනුස් සන් ති ආහ. අයෙමත් ථ භාවානුක් කෙමො. 

ෙපොරාණා පනාහු සෙදවකන් ති ෙදෙවහි සද් ධිං අවෙසසෙලොකං. සමාරකන් ති 
මාෙරන සද් ධිං අවෙසසෙලොකං. සබහ් මකන් ති බහ් ෙමහි සද් ධිං අවෙසසෙලොකං. එවං 
සබ් ෙබපි තිභවූපෙග සත් ෙත තීහාකාෙරහි තීසු පෙදසු පක් ඛිපිත් වා පුන ද් වීහි පෙදහි 
පරියාදියන් ෙතො සස් සමණබාහ් මණිං පජං සෙදවමනුස් සන් ති ආහ. එවං පඤ් චහිපි 
පෙදහි ෙතන ෙතනාකාෙරන ෙතධාතුකෙමව පරියාදින් නන් ති. 

සයං අභිඤ් ඤා සච් ඡිකත් වා පෙවෙදතීති එත් ථ පන සයන් ති සාමං අපරෙනෙය්යො 
හුත් වා. අභිඤ් ඤාති අභිඤ් ඤාය, අධිෙකන ඤාෙණන ඤත් වාති අත් ෙථො. 
සච් ඡිකත් වාති පච් චක් ඛං කත් වා, එෙතන අනුමානාදිපටික් ෙඛෙපො කෙතො ෙහොති. 
පෙවෙදතීති ෙබොෙධති විඤ ්ඤාෙපති පකාෙසති. 

ෙසො ධම් මං ෙදෙසති ආදිකල්යාණං…ෙප.… පරිෙයොසානකල්යාණන් ති ෙසො 
භගවා සත් ෙතසු කාරුඤ් ඤතං පටිච් ච හිත් වාපි අනුත් තරං විෙවකසුඛං ධම් මං 
ෙදෙසති. තඤ් ච ෙඛො අප් පං වා බහුං වා ෙදෙසන් ෙතො ආදිකල්යාණාදිප් පකාරෙමව 
ෙදෙසති. ආදිම් හිපි, කල්යාණං භද් දකං අනවජ් ජෙමව කත් වා ෙදෙසති, මජ් ෙඣපි, 
පරිෙයොසාෙනපි, කල්යාණං භද් දකං අනවජ් ජෙමව කත් වා ෙදෙසතීති වුත් තං ෙහොති. 
තත් ථ අත් ථි ෙදසනාය ආදිමජ් ඣපරිෙයොසානං, අත් ථි සාසනස් ස. ෙදසනාය තාව 
චතුප් පදිකායපි ගාථාය පඨමපාෙදො ආදි නාම, තෙතො ද් ෙව මජ් ඣං නාම, අන් ෙත 
එෙකො පරිෙයොසානං නාම. එකානුසන් ධිකස් ස සුත් තස් ස නිදානං ආදි, ඉදමෙවොචාති 
පරිෙයොසානං, උභින් නමන් තරා මජ් ඣං. අෙනකානුසන් ධිකස් ස සුත් තස් ස 
පඨමානුසන් ධි ආදි, අන් ෙත අනුසන් ධි පරිෙයොසානං, මජ් ෙඣ එෙකො වා ද් ෙව වා බහූ 
වා මජ් ඣෙමව. 

සාසනස් ස පන සීලසමාධිවිපස් සනා ආදි නාම. වුත් තම් පි ෙචතං – ‘‘ෙකො චාදි 
කුසලානං ධම් මානං? සීලඤ් ච සුවිසුද් ධං දිට් ඨි ච උජුකා’’ති (සං. නි. 5.369). ‘‘අත් ථි, 
භික් ඛෙව, මජ් ඣිමා පටිපදා තථාගෙතන අභිසම් බුද් ධා’’ති එවං වුත් ෙතො පන 
අරියමග් ෙගො මජ් ඣං නාම. ඵලඤ් ෙචව නිබ් බානඤ් ච පරිෙයොසානං නාම. 
‘‘එතදත් ථමිදං, බාහ් මණ, බහ් මචරියං, එතං සාරං, එතං පරිෙයොසාන’’න් ති (ම. නි. 
1.324) හි එත් ථ ඵලං පරිෙයොසානන් ති වුත් තං. ‘‘නිබ් බාෙනොගධං හි, ආවුෙසො විසාඛ, 
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බහ් මචරියං වුස ්සති, නිබ් බානපරායනං නිබ් බානපරිෙයොසාන’’න් ති (ම. නි. 1.466) 
එත් ථ නිබ් බානං පරිෙයොසානන් ති වුත් තං. ඉධ ෙදසනාය ආදිමජ් ඣපරිෙයොසානං 
අධිප් ෙපතං. භගවා හි ධම් මං ෙදෙසන් ෙතො ආදිම් හි සීලං දස් ෙසත් වා මජ් ෙඣ මග් ගං 
පරිෙයොසාෙන නිබ් බානං දස් ෙසති. ෙතන වුත් තං – ‘‘ෙසො ධම් මං ෙදෙසති 
ආදිකල්යාණං මජ් ෙඣකල්යාණං පරිෙයොසානකල්යාණ’’න් ති. තස ්මා අඤ් ෙඤොපි 
ධම් මකථිෙකො ධම් මං කෙථන් ෙතො – 

‘‘ආදිම් හි සීලං දස ්ෙසය්ය, මජ් ෙඣ මග් ගං විභාවෙය; 
පරිෙයොසානම් හි නිබ් බානං, එසා කථිකසණ් ඨිතී’’ති. 

සාත් ථං සබ්යඤ් ජනන් ති යස ්ස හි යාගුභත් තඉත් ථිපුරිසාදිවණ් ණනානිස් සිතා 
ෙදසනා ෙහොති, න ෙසො සාත් ථං ෙදෙසති. භගවා පන තථාරූපං ෙදසනං පහාය 
චතුසතිපට් ඨානාදිනිස් සිතං ෙදසනං ෙදෙසති. තස ්මා සාත් ථං ෙදෙසතීති වුච් චති. යස ්ස 
පන ෙදසනා එකබ්යඤ් ජනාදියුත් තා වා සබ් බනිෙරොට් ඨබ්යඤ් ජනා වා 
සබ් බවිස් සට් ඨසබ් බනිග් ගහීතබ්යඤ් ජනා වා, තස් ස දමිළකිරාතසවරාදිමිලක් ඛූනං 
භාසා විය බ්යඤ් ජනපාරිපූරියා අභාවෙතො අබ්යඤ ්ජනා නාම ෙදසනා ෙහොති. භගවා 
පන – 

‘‘සිථිලං ධනිතඤ් ච දීඝරස් සං, ගරුකං ලහුකඤ් ච නිග් ගහීතං; 
සම් බන් ධවවත් ථිතං විමුත් තං, දසධා බ්යඤ් ජනබුද් ධියා පෙභෙදො’’ති. 

එවං වුත් තං දසවිධං බ්යඤ් ජනං අමක් ෙඛත් වා පරිපුණ් ණබ්යඤ් ජනෙමව කත් වා 
ධම් මං ෙදෙසති, තස් මා සබ්යඤ් ජනං ධම් මං ෙදෙසතීති වුච් චති. ෙකවලපරිපුණ් ණන් ති 
එත් ථ ෙකවලන් ති සකලාධිවචනං. පරිපුණ් ණන් ති අනූනාධිකවචනං. ඉදං වුත් තං 
ෙහොති සකලපරිපුණ් ණෙමව ෙදෙසති, එකෙදසනාපි අපරිපුණ් ණා නත් ථීති. 
උපෙනතබ් බඅපෙනතබ් බස් ස අභාවෙතො ෙකවලපරිපුණ් ණන් ති ෙවදිතබ් බං. 
පරිසුද් ධන් ති නිරුපක් කිෙලසං. ෙයො හි ඉමං ධම් මෙදසනං නිස් සාය ලාභං වා 
සක් කාරං වා ලභිස් සාමීති ෙදෙසති, තස් ස අපරිසුද් ධා ෙදසනා ෙහොති. භගවා පන 
ෙලොකාමිසනිරෙපක් ෙඛො හිතඵරෙණන ෙමත් තාභාවනාය මුදුහදෙයො 
උල් ලුම් පනසභාවසණ් ඨිෙතන චිත් ෙතන ෙදෙසති. තස් මා පරිසුද් ධං ධම් මං ෙදෙසතීති 
වුච් චති. 

බහ් මචරියං පකාෙසතීති එත් ථ පනායං බහ් මචරිය-සද් ෙදො දාෙන ෙවය්යාවච් ෙච 
පඤ් චසික් ඛාපදසීෙල අප් පමඤ් ඤාසු ෙමථුනවිරතියං සදාරසන් ෙතොෙස වීරිෙය 
උෙපොසථඞ් ෙගසු අරියමග් ෙග සාසෙනති ඉෙමස් වත් ෙථසු දිස් සති. 

‘‘කිං ෙත වතං කිං පන බහ් මචරියං, 
කිස් ස සුචිණ් ණස් ස අයං විපාෙකො; 
ඉද් ධී ජුතී බලවීරියූපපත් ති, 
ඉදඤ් ච ෙත නාග, මහාවිමානං. 
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අහඤ් ච භරියා ච මනුස් සෙලොෙක, 
සද් ධා උෙභො දානපතී අහුම් හා; 
ඔපානභූතං ෙම ඝරං තදාසි, 
සන් තප් පිතා සමණබාහ් මණා ච. 

තං ෙම වතං තං පන බහ ්මචරියං, 
තස් ස සුචිණ් ණස් ස අයං විපාෙකො; 
ඉද් ධී ජුතී බලවීරියූපපත් ති, 
ඉදඤ් ච ෙම ධීර මහාවිමාන’’න් ති. (ජා. 2.17.1595); 

ඉමස් මිඤ් හි පුණ් ණකජාතෙක දානං බහ ්මචරියන් ති වුත් තං. 

‘‘ෙකන පාණි කාමදෙදො, ෙකන පාණි මධුස් සෙවො; 
ෙකන ෙත බහ් මචරිෙයන, පුඤ් ඤං පාණිම් හි ඉජ් ඣති. 

ෙතන පාණි කාමදෙදො, ෙතන පාණි මධුස් සෙවො; 
ෙතන ෙම බහ් මචරිෙයන, පුඤ් ඤං පාණිම් හි ඉජ් ඣතී’’ති. (ෙප. ව. 
275,277); 

ඉමස් මිං අඞ් කුරෙපතවත් ථුම් හි ෙවය්යාවච් චං බහ ්මචරියන් ති වුත් තං. ‘‘එවං, ෙඛො 
තං භික් ඛෙව, තිත් තිරියං නාම බහ් මචරියං අෙහොසී’’ති (චූළව. 311) ඉමස් මිං 
තිත් තිරජාතෙක පඤ් චසික් ඛාපදසීලං බහ් මචරියන් ති වුත් තං. ‘‘තං ෙඛො පන ෙම, 
පඤ් චසිඛ, බහ් මචරියං ෙනව නිබ් බිදාය න විරාගාය න නිෙරොධාය…ෙප.… යාවෙදව 
බහ් මෙලොකූපපත් තියා’’ති (දී. නි. 2.329) ඉමස් මිං මහාෙගොවින් දසුත් ෙත චතස් ෙසො 
අප් පමඤ් ඤාෙයො බහ් මචරියන් ති වුත් තා. ‘‘පෙර අබහ් මචාරී භවිස් සන් ති, මයෙමත් ථ 
බහ් මචාරී භවිස් සාමා’’ති (ම. නි. 1.83) ඉමස් මිං සල් ෙලඛසුත් ෙත ෙමථුනවිරති 
බහ් මචරියන් ති වුත් තා. 

‘‘මයඤ් ච භරියා නාතික් කමාම, 
අම් ෙහ ච භරියා නාතික් කමන් ති; 
අඤ් ඤත තාහි බහ් මචරියං චරාම, 
තස් මා හි අම් හං දහරා න මීයෙර’’ති. (ජා. 1.4.97); 

මහාධම් මපාලජාතෙක සදාරසන් ෙතොෙසො බහ ්මචරියන් ති වුත් ෙතො. ‘‘අභිජානාමි 
ෙඛො පනාහං, සාරිපුත් ත, චතුරඞ් ගසමන් නාගතං බහ් මචරියං චරිතා, තපස් සී සුදං 
ෙහොමී’’ති (ම. නි. 1.155) ෙලොමහංසනසුත් ෙත වීරියං බහ් මචරියන් ති වුත් තං. 

‘‘හීෙනන බහ් මචරිෙයන, ඛත් තිෙය උපපජ් ජති; 
මජ් ඣිෙමන ච ෙදවත් තං, උත් තෙමන විසුජ් ඣතී’’ති. (ජා. 1.8.75); 
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එවං නිමිජාතෙක අත් තදමනවෙසන කෙතො අට් ඨඞ් ගිෙකො උෙපොසෙථො 
බහ් මචරියන් ති වුත් ෙතො. ‘‘ඉදං ෙඛො පන ෙම, පඤ් චසිඛ, බහ් මචරියං 
එකන් තනිබ් බිදාය විරාගාය නිෙරොධාය…ෙප.… අයෙමව අරිෙයො අට් ඨඞ් ගිෙකො 
මග් ෙගො’’ති (දී. නි. 2.329) මහාෙගොවින් දසුත් තස් මිංෙයව අරියමග් ෙගො 
බහ් මචරියන් ති වුත් ෙතො. ‘‘තයිදං බහ ්මචරියං ඉද් ධඤ් ෙචව ඵීතඤ් ච විත් ථාරිකං 
බාහුජඤ් ඤං පුථුභූතං යාව ෙදවමනුස් ෙසහි සුප් පකාසිත’’න් ති (දී. නි. 3.174) 
පාසාදිකසුත් ෙත සික් ඛත් තයසඞ් ගහිතං සකලසාසනං බහ් මචරියන් ති වුත් තං. 
ඉමස් මිම් පි ඨාෙන ඉදෙමව බහ් මචරියන් ති අධිප් ෙපතං. තස ්මා බහ් මචරියං 
පකාෙසතීති ෙසො ධම් මං ෙදෙසති ආදිකල්යාණං…ෙප.… පරිසුද් ධං. එවං 
ෙදෙසන් ෙතො ච සික් ඛත් තයසඞ් ගහිතං සකලසාසනං බහ් මචරියං පකාෙසතීති 
එවෙමත් ථ අත් ෙථො දට් ඨබ් ෙබො. බහ් මචරියන් ති ෙසට් ඨට් ෙඨන බහ් මභූතං චරියං. 
බහ් මභූතානං වා බුද් ධාදීනං චරියන් ති වුත් තං ෙහොති. 

191. තං ධම් මන් ති තං වුත් තප් පකාරසම් පදං ධම් මං. සුණාති ගහපති වාති කස් මා 
පඨමං ගහපතිං නිද් දිසති? නිහතමානත් තා, උස් සන් නත් තා ච. ෙයභුෙය්යන හි 
ඛත් තියකුලෙතො පබ් බජිතා ජාතිං නිස ්සාය මානං කෙරොන් ති. බාහ් මණකුලා පබ් බජිතා 
මන් ෙත නිස් සාය මානං කෙරොන් ති. හීනජච් චකුලා පබ් බජිතා අත් තෙනො අත් තෙනො 
විජාතිතාය පතිට් ඨාතුං න සක් ෙකොන් ති. ගහපතිදාරකා පන කච් ෙඡහි ෙසදං 
මුඤ් චන් ෙතහි පිට් ඨියා ෙලොණං පුප් ඵමානාය භූමිං කසිත් වා තාදිසස් ස මානස් ස 
අභාවෙතො නිහතමානදප් පා ෙහොන් ති. ෙත පබ් බජිත් වා මානං වා දප් පං වා අකත් වා 
යථාබලං සකලබුද් ධවචනං උග් ගෙහත් වා විපස් සනාය කම් මං කෙරොන් තා 
සක් ෙකොන් ති අරහත් ෙත පතිට් ඨාතුං. ඉතෙරහි ච කුෙලහි නික් ඛමිත් වා පබ් බජිතා 
නාම න බහුකා, ගහපතිකාව බහුකා. ඉති නිහතමානත් තා උස ්සන් නත් තා ච පඨමං 
ගහපතිං නිද් දිසතීති. 

අඤ් ඤතරස් මිං වාති ඉතෙරසං වා කුලානං අඤ් ඤතරස් මිං. පච් චාජාෙතොති 
පතිජාෙතො. තථාගෙත සද් ධං පටිලභතීති පරිසුද් ධං ධම් මං සුත් වා ධම් මස් සාමිම් හි 
තථාගෙත – ‘‘සම් මාසම් බුද් ෙධො වත ෙසො භගවා’’ති සද් ධං පටිලභති. ඉති 
පටිසඤ් චික් ඛතීති එවං පච් චෙවක් ඛති. සම් බාෙධො ඝරාවාෙසොති සෙචපි සට් ඨිහත් ෙථ 
ඝෙර ෙයොජනසතන් තෙරපි වා ද් ෙව ජායම් පතිකා වසන් ති, තථාපි ෙනසං 
සකිඤ් චනසපලිෙබොධට් ෙඨන ඝරාවාෙසො සම් බාෙධොෙයව. රෙජොපෙථොති 
රාගරජාදීනං උට් ඨානට් ඨානන් ති මහාඅට් ඨකථායං වුත් තං. ආගමනපෙථොතිපි 
වදන් ති. අලග් ගනට් ෙඨන අබ් ෙභොකාෙසො වියාති අබ් ෙභොකාෙසො. පබ් බජිෙතො හි 
කූටාගාරරතනපාසාදෙදවවිමානාදීසු පිහිතද් වාරවාතපාෙනසු පටිච් ඡන් ෙනසු 
වසන් ෙතොපි ෙනව ලග් ගති, න සජ් ජති, න බජ් ඣති. ෙතන වුත් තං – ‘‘අබ් ෙභොකාෙසො 
පබ් බජ් ජා’’ති. අපි ච සම් බාෙධො ඝරාවාෙසො කුසලකිරියාය ඔකාසාභාවෙතො. 
රෙජොපෙථො අසංවුතසඞ් කාරට් ඨානං විය රජානං කිෙලසරජානං 
සන් නිපාතට් ඨානෙතො. අබ් ෙභොකාෙසො පබ් බජ් ජා කුසලකිරියාය යථාසුඛං 
ඔකාසසබ් භාවෙතො. 

Free Distribution www.aathaapi.org



නයිදං සුකරං…ෙප.… පබ් බෙජය්යන් ති එත් ථායං සඞ් ෙඛපකථා, යෙදතං 
සික් ඛත් තයබහ් මචරියං එකම් පි දිවසං අඛණ් ඩං කත් වා චරිමකචිත් තං 
පාෙපතබ් බතාය එකන් තපරිපුණ් ණං, චරිතබ් බං එකදිවසම් පි ච කිෙලසමෙලන 
අමලීනං කත් වා චරිමකචිත් තං පාෙපතබ් බතාය එකන් තපරිසුද් ධං. සඞ් ඛලිඛිතන් ති 
ලිඛිතසඞ් ඛසදිසං ෙධොතසඞ් ඛසප් පටිභාගං චරිතබ් බං. ඉදං න සුකරං අගාරං 
අජ් ඣාවසතා අගාරමජ් ෙඣ වසන් ෙතන එකන් තපරිපුණ් ණං…ෙප.… චරිතුං, 
යංනූනාහං ෙකෙස ච මස් සුඤ් ච ඔහාෙරත් වා කසායරසපීතතාය කාසායානි 
බහ් මචරියං චරන් තානං අනුච් ඡවිකානි වත් ථානි අච් ඡාෙදත් වා පරිදහිත් වා අගාරස් මා 
නික් ඛමිත් වා අනගාරියං පබ් බෙජය්යන් ති. එත් ථ ච යස් මා අගාරස් ස හිතං 
කසිවාණිජ් ජාදිකම් මං අගාරියන් ති වුච් චති, තඤ් ච පබ් බජ් ජාය නත් ථි, තස් මා 
පබ් බජ් ජා අනගාරියන් ති ඤාතබ් බා, තං අනගාරියං. පබ් බෙජය්යන් ති පටිපජ් ෙජය්යං. 

192-193. අප් පං වාති සහස් සෙතො ෙහට් ඨා ෙභොගක් ඛන් ෙධො අප් ෙපො නාම 
ෙහොති, සහස් සෙතො පට් ඨාය මහා. ආබන් ධනට් ෙඨන ඤාතිෙයව ඤාතිපරිවට් ෙටො. 
ෙසොපි වීසතියා ෙහට් ඨා අප් ෙපො නාම ෙහොති, වීසතියා පට් ඨාය මහා. 
පාතිෙමොක් ඛසංවරසංවුෙතොති පාතිෙමොක් ඛසංවෙරන සමන් නාගෙතො. 
ආචාරෙගොචරසම් පන් ෙනොති ආචාෙරන ෙචව ෙගොචෙරන ච සම් පන් ෙනො. 
අණුමත් ෙතසූති අප් පමත් තෙකසු. වජ් ෙජසූති අකුසලධම් ෙමසු. භයදස් සාවීති 
භයදස් සී. සමාදායාති සම් මා ආදියිත් වා. සික් ඛති සික් ඛාපෙදසූති සික් ඛාපෙදසු තං තං 
සික් ඛාපදං සමාදියිත් වා සික් ඛති. අයෙමත් ථ සඞ් ෙඛෙපො, විත් ථාෙරො පන 
විසුද් ධිමග් ෙග වුත් ෙතො. 

කායකම් මවචීකම් ෙමන සමන් නාගෙතො කුසෙලන පරිසුද් ධාජීෙවොති එත් ථ 
ආචාරෙගොචරග් ගහෙණෙනව ච කුසෙල කායකම් මවචීකම් ෙම ගහිෙතපි යස් මා ඉදං 
ආජීවපාරිසුද් ධිසීලං නාම න ආකාෙස වා රුක් ඛග් ගාදීසු වා උප් පජ් ජති, 
කායවචීද් වාෙරසුෙයව පන උප් පජ් ජති; තස් මා තස් ස උප් පත් තිද් වාරදස් සනත් ථං 
කායකම් මවචීකම් ෙමන සමන් නාගෙතො කුසෙලනාති වුත් තං. යස් මා පන ෙතන 
සමන් නාගෙතො, තස් මා පරිසුද් ධාජීෙවො. සමණමුණ් ඩිකපුත් තසුත් තන් තවෙසන (ම. 
නි. 2.260) වා එවං වුත් තං. තත් ථ හි ‘‘කතෙම ච, ථපති, කුසලා සීලා? කුසලං 
කායකම් මං, කුසලං වචීකම් මං, පරිසුද් ධං ආජීවම් පි ෙඛො අහං ථපති සීලස් මිං 
වදාමී’’ති වුත් තං. යස් මා පන ෙතන සමන් නාගෙතො, තස් මා පරිසුද් ධාජීෙවොති 
ෙවදිතබ් ෙබො. 

සීලසම් පන් ෙනොති බහ් මජාෙල වුත් ෙතන තිවිෙධන සීෙලන සමන් නාගෙතො 
ෙහොති. ඉන් දිෙයසු ගුත් තද් වාෙරොති මනච් ඡට් ෙඨසු ඉන් දිෙයසු පිහිතද් වාෙරො ෙහොති. 
සතිසම් පජඤ් ෙඤන සමන් නාගෙතොති අභික් කන් ෙත පටික් කන් ෙතතිආදීසු සත් තසු 
ඨාෙනසු සතියා ෙචව සම් පජඤ් ෙඤන ච සමන් නාගෙතො ෙහොති. සන් තුට් ෙඨොති චතූසු 
පච් චෙයසු තිවිෙධන සන් ෙතොෙසන සන් තුට් ෙඨො ෙහොති. 

චූළසීලවණ් ණනා 
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194-211. එවං මාතිකං නික් ඛිපිත් වා අනුපුබ් ෙබන භාෙජන් ෙතො ‘‘කථඤ් ච, 
මහාරාජ, භික් ඛු සීලසම් පන් ෙනො ෙහොතී’’තිආදිමාහ. තත් ථ ඉදම් පිස් ස ෙහොති 
සීලස් මින් ති ඉදම් පි අස් ස භික් ඛුෙනො පාණාතිපාතා ෙවරමණි සීලස් මිං එකං සීලං 
ෙහොතීති අත් ෙථො. පච් චත් තවචනත් ෙථ වා එතං භුම් මං. මහාඅට් ඨකථායඤ් හි ඉදම් පි 
තස් ස සමණස් ස සීලන් ති අයෙමව අත් ෙථො වුත් ෙතො. ෙසසං බහ් මජාෙල 
වුත් තනෙයෙනව ෙවදිතබ් බං. ඉදමස් ස ෙහොති සීලස් මින් ති ඉදං අස් ස සීලං ෙහොතීති 
අත් ෙථො. 

212. න කුෙතොචි භයං සමනුපස් සති, යදිදං සීලසංවරෙතොති යානි 
අසංවරමූලකානි භයානි උප් පජ් ජන් ති, ෙතසු යං ඉදං භයං සීලසංවරෙතො භෙවය්ය, තං 
කුෙතොචි එකසංවරෙතොපි න සමනුපස් සති. කස් මා? සංවරෙතො අසංවරමූලකස් ස 
භයස් ස අභාවා. මුද් ධාභිසිත් ෙතොති යථාවිධානවිහිෙතන ඛත් තියාභිෙසෙකන මුද් ධනි 
අවසිත් ෙතො. යදිදං පච් චත් ථිකෙතොති යං කුෙතොචි එකපච් චත් ථිකෙතොපි භයං 
භෙවය්ය, තං න සමනුපස් සති. කස් මා? යස් මා නිහතපච් චාමිත් ෙතො. අජ් ඣත් තන් ති 
නියකජ් ඣත් තං, අත් තෙනො සන් තාෙනති අත් ෙථො. අනවජ් ජසුඛන් ති අනවජ් ජං 
අනින් දිතං කුසලං සීලපදට් ඨාෙනහි අවිප් පටිසාරපාෙමොජ් ජපීතිපස් සද් ධිධම් ෙමහි 
පරිග් ගහිතං කායිකෙචතසිකසුඛං පටිසංෙවෙදති. එවං ෙඛො, මහාරාජ, භික් ඛු 
සීලසම් පන් ෙනො ෙහොතීති එවං නිරන් තරං විත් ථාෙරත් වා දස ්සිෙතන තිවිෙධන 
සීෙලන සමන් නාගෙතො භික් ඛු සීලසම් පන් ෙනො නාම ෙහොතීති සීලකථං නිට් ඨාෙපසි. 

ඉන් දියසංවරකථා 

213. ඉන් දිෙයසු ගුත් තද් වාරභාජනීෙය චක් ඛුනා රූපන් ති අයං චක් ඛුසද් ෙදො 
කත් ථචි බුද් ධචක් ඛුම් හි වත් තති, යථාහ – ‘‘බුද් ධචක් ඛුනා ෙලොකං ෙවොෙලොෙකසී’’ති 
(මහාව. 9). කත් ථචි සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණසඞ් ඛාෙත සමන් තචක් ඛුම් හි, යථාහ – 
‘‘තථූපමං ධම් මමයං, සුෙමධ, පාසාදමාරුය් හ සමන් තචක් ඛූ’’ති (මහාව. 8). කත් ථචි 
ධම් මචක් ඛුම් හි ‘‘විරජං වීතමලං ධම් මචක් ඛුං උදපාදී’’ති (මහාව. 16) හි එත් ථ 
අරියමග් ගත් තයපඤ ්ඤා. ‘‘චක් ඛුං උදපාදි ඤාණං උදපාදී’’ති (මහාව. 15) එත් ථ 
පුබ් ෙබනිවාසාදිඤාණං පඤ් ඤාචක් ඛූති වුච් චති. ‘‘දිබ් ෙබන චක් ඛුනා’’ති (ම. නි. 
1.284) ආගතට් ඨාෙනසු දිබ් බචක් ඛුම් හි වත් තති. ‘‘චක් ඛුඤ් ච පටිච් ච රූෙප චා’’ති 
එත් ථ පසාදචක් ඛුම් හි වත් තති. ඉධ පනායං පසාදචක් ඛුෙවොහාෙරන චක් ඛුවිඤ් ඤාෙණ 
වත් තති, තස් මා චක් ඛුවිඤ් ඤාෙණන රූපං දිස් වාති අයෙමත් ථත් ෙථො. ෙසසපෙදසු යං 
වත් තබ් බං සියා, තං සබ් බං විසුද් ධිමග් ෙග වුත් තං. අබ්යාෙසකසුඛන් ති 
කිෙලසබ්යාෙසකවිරහිතත් තා අබ්යාෙසකං අසම් මිස් සං පරිසුද් ධං අධිචිත් තසුඛං 
පටිසංෙවෙදතීති. 

සතිසම් පජඤ් ඤකථා 

214. සතිසම් පජඤ් ඤභාජනීයම් හි අභික් කන් ෙත පටික් කන් ෙතති එත් ථ තාව 
අභික් කන් තං වුච් චති ගමනං, පටික් කන් තං නිවත් තනං, තදුභයම් පි චතූසු ඉරියාපෙථසු 
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ලබ් භති. ගමෙන තාව පුරෙතො කායං අභිහරන් ෙතො අභික් කමති නාම. 
පටිනිවත් තන් ෙතො පටික් කමති නාම. ඨාෙනපි ඨිතෙකොව කායං පුරෙතො 
ඔනාෙමන් ෙතො අභික් කමති නාම, පච් ඡෙතො අපනාෙමන් ෙතො පටික් කමති නාම. 
නිසජ් ජාය නිසින් නෙකොව ආසනස් ස පුරිමඅඞ් ගාභිමුෙඛො සංසරන් ෙතො අභික් කමති 
නාම, පච් ඡිමඅඞ් ගපෙදසං පච් චාසංසරන් ෙතො පටික් කමති නාම. නිපජ් ජෙනපි එෙසව 
නෙයො. 

සම් පජානකාරී ෙහොතීති සම් පජඤ් ෙඤන සබ් බකිච් චකාරී. සම් පජඤ් ඤෙමව වා 
කාරී. ෙසො හි අභික් කන් තාදීසු සම් පජඤ් ඤං කෙරොෙතව. න කත් ථචි 
සම් පජඤ් ඤවිරහිෙතො ෙහොති. තත් ථ සාත් ථකසම් පජඤ් ඤං, සප් පායසම් පජඤ් ඤං, 
ෙගොචරසම් පජඤ් ඤං අසම් ෙමොහසම් පජඤ් ඤන් ති චතුබ් බිධං සම් පජඤ් ඤං. තත් ථ 
අභික් කමනචිත් ෙත උප් පන් ෙන චිත් තවෙසෙනව අගන් ත් වා – ‘‘කින් නු ෙම එත් ථ 
ගෙතන අත් ෙථො අත් ථි නත් ථී’’ති අත් ථානත් ථං පරිග් ගෙහත් වා අත් ථපරිග් ගණ් හනං 
සාත් ථකසම් පජඤ් ඤං. තත් ථ ච අත් ෙථොති 
ෙචතියදස් සනෙබොධිසඞ් ඝෙථරඅසුභදස් සනාදිවෙසන ධම් මෙතො වුඩ් ඪි. ෙචතියං වා 
ෙබොධිං වා දිස් වාපි හි බුද් ධාරම් මණං, සඞ් ඝදස් සෙනන සඞ් ඝාරම් මණං, පීතිං 
උප් පාෙදත් වා තෙදව ඛයවයෙතො සම් මසන් ෙතො අරහත් තං පාපුණාති. ෙථෙර දිස් වා 
ෙතසං ඔවාෙද පතිට් ඨාය, අසුභං දිස ්වා තත් ථ පඨමජ් ඣානං උප් පාෙදත් වා තෙදව 
ඛයවයෙතො සම් මසන් ෙතො අරහත් තං පාපුණාති. තස ්මා එෙතසං දස ්සනං 
සාත් ථකන් ති වුත් තං. ෙකචි පන ආමිසෙතොපි වුඩ් ඪි අත් ෙථොෙයව, තං නිස ්සාය 
බහ් මචරියානුග් ගහාය පටිපන් නත් තාති වදන් ති. 

තස් මිං පන ගමෙන සප් පායාසප් පායං පරිග් ගෙහත් වා සප් පායපරිග් ගණ් හනං 
සප් පායසම් පජඤ් ඤං. ෙසය්යථිදං – ෙචතියදස් සනං තාව සාත් ථකං, සෙච පන 
ෙචතියස් ස මහාපූජාය දසද් වාදසෙයොජනන් තෙර පරිසා සන් නිපතන් ති, අත් තෙනො 
විභවානුරූපා ඉත් ථිෙයොපි පුරිසාපි අලඞ් කතපටියත් තා චිත් තකම් මරූපකානි විය 
සඤ් චරන් ති. තත චස් ස ඉට් ෙඨ ආරම් මෙණ ෙලොෙභො ෙහොති, අනිට් ෙඨ පටිෙඝො, 
අසමෙපක් ඛෙන ෙමොෙහො උප් පජ් ජති, කායසංසග් ගාපත් තිං වා ආපජ් ජති. 
ජීවිතබහ් මචරියානං වා අන් තරාෙයො ෙහොති, එවං තං ඨානං අසප් පායං ෙහොති. 
වුත් තප් පකාරඅන් තරායාභාෙව සප් පායං. ෙබොධිදස් සෙනපි එෙසව නෙයො. 
සඞ් ඝදස් සනම් පි සාත් ථං. සෙච පන අන් ෙතොගාෙම මහාමණ් ඩපං කාෙරත් වා 
සබ් බරත් තිං ධම් මස් සවනං කෙරොන් ෙතසු මනුස් ෙසසු වුත් තප් පකාෙරෙනව 
ජනසන් නිපාෙතො ෙචව අන් තරාෙයො ච ෙහොති, එවං තං ඨානං අසප් පායං ෙහොති. 
අන් තරායාභාෙව සප් පායං. මහාපරිසපරිවාරානං ෙථරානං දස් සෙනපි එෙසව නෙයො. 

අසුභදස ්සනම් පි සාත් ථං, තදත් ථදීපනත් ථඤ් ච ඉදං වත් ථු – එෙකො කිර දහරභික් ඛු 
සාමෙණරං ගෙහත් වා දන් තකට් ඨත් ථාය ගෙතො. සාමෙණෙරො මග් ගා ඔක් කමිත් වා 
පුරෙතො ගච් ඡන් ෙතො අසුභං දිස ්වා පඨමජ් ඣානං නිබ් බත් ෙතත් වා තෙදව පාදකං 
කත් වා සඞ් ඛාෙර සම් මසන් ෙතො තීණි ඵලානි සච් ඡිකත් වා උපරිමග් ගත් ථාය 
කම් මට් ඨානං පරිග් ගෙහත් වා අට් ඨාසි. දහෙරො තං අපස් සන් ෙතො සාමෙණරාති 
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පක් ෙකොසි. ෙසො ‘මයා පබ් බජිතදිවසෙතො පට් ඨාය භික් ඛුනා සද් ධිං ද් ෙව කථා නාම න 
කථිතපුබ් බා. අඤ් ඤස් මිම් පි දිවෙස උපරි විෙසසං නිබ් බත් ෙතස් සාමී’ති චින් ෙතත් වා 
කිං, භන් ෙතති පටිවචනමදාසි. ‘එහී’ති ච වුත් ෙත එකවචෙනෙනව ආගන් ත් වා, 
‘භන් ෙත, ඉමිනා තාව මග් ෙගෙනව ගන් ත් වා මයා ඨිෙතොකාෙස මුහුත් තං 
පුරත් ථාභිමුෙඛො ඨත් වා ඔෙලොෙකථා’ති ආහ. ෙසො තථා කත් වා ෙතන 
පත් තවිෙසසෙමව පාපුණි. එවං එකං අසුභං ද් වින් නං ජනානං අත් ථාය ජාතං. එවං 
සාත් ථම් පි පෙනතං පුරිසස් ස මාතුගාමාසුභං අසප් පායං, මාතුගාමස් ස ච පුරිසාසුභං 
අසප් පායං, සභාගෙමව සප් පායන් ති එවං සප් පායපරිග් ගණ් හනං සප් පායසම් පජඤ් ඤං 
නාම. 

එවං පරිග් ගහිතසාත් ථකසප් පායස් ස පන අට් ඨතිංසාය කම් මට් ඨාෙනසු අත් තෙනො 
චිත් තරුචියං කම් මට් ඨානසඞ් ඛාතං ෙගොචරං උග් ගෙහත් වා භික් ඛාචාරෙගොචෙර තං 
ගෙහත් වාව ගමනං ෙගොචරසම් පජඤ් ඤං නාම. තස් සාවිභාවනත් ථං ඉදං චතුක් කං 
ෙවදිතබ් බං – 

ඉෙධකච් ෙචො භික් ඛු හරති, න පච් චාහරති; එකච් ෙචො පච් චාහරති, න හරති; 
එකච් ෙචො පන ෙනව හරති, න පච් චාහරති; එකච් ෙචො හරති ච, පච් චාහරති චාති. 
තත් ථ ෙයො භික් ඛු දිවසං චඞ් කෙමන නිසජ් ජාය ච ආවරණීෙයහි ධම් ෙමහි චිත් තං 
පරිෙසොෙධත් වා තථා රත් තියා පඨමයාෙම, මජ් ඣිමයාෙම ෙසය්යං කප් ෙපත් වා 
පච් ඡිමයාෙමපි නිසජ් ජචඞ් කෙමහි වීතිනාෙමත් වා පෙගව 
ෙචතියඞ් ගණෙබොධියඞ් ගණවත් තං කත් වා ෙබොධිරුක් ෙඛ උදකං ආසිඤ් චිත් වා, 
පානීයං පරිෙභොජනීයං පච් චුපට් ඨෙපත් වා ආචරියුපජ් ඣායවත් තාදීනි සබ් බානි 
ඛන් ධකවත් තානි සමාදාය වත් තති. ෙසො සරීරපරිකම් මං කත් වා ෙසනාසනං 
පවිසිත් වා ද් ෙව තෙයො පල් ලඞ් ෙක උසුමං ගාහාෙපන් ෙතො කම් මට් ඨානං 
අනුයුඤ් ජිත් වා භික් ඛාචාරෙවලායං උට් ඨහිත් වා කම් මට් ඨානසීෙසෙනව 
පත් තචීවරමාදාය ෙසනාසනෙතො නික් ඛමිත් වා කම් මට් ඨානං මනසිකෙරොන් ෙතොව 
ෙචතියඞ් ගණං ගන් ත් වා, සෙච බුද් ධානුස් සතිකම් මට් ඨානං ෙහොති, තං 
අවිස් සජ් ෙජත් වාව ෙචතියඞ් ගණං පවිසති. අඤ් ඤං ෙච කම් මට් ඨානං ෙහොති, 
ෙසොපානමූෙල ඨත් වා හත් ෙථන ගහිතභණ් ඩං විය තං ඨෙපත් වා බුද් ධාරම් මණං පීතිං 
ගෙහත් වා ෙචතියඞ් ගණං ආරුය් හ, මහන් තං ෙචතියං ෙච, තික් ඛත් තුං පදක් ඛිණං 
කත් වා චතූසු ඨාෙනසු වන් දිතබ් බං. ඛුද් දකං ෙචතියං ෙච, තෙථව පදක් ඛිණං කත් වා 
අට් ඨසු ඨාෙනසු වන් දිතබ් බං. ෙචතියං වන් දිත් වා ෙබොධියඞ් ගණං පත් ෙතනාපි 
බුද් ධස් ස භගවෙතො සම් මුඛා විය නිපච් චාකාරං දස් ෙසත් වා ෙබොධි වන් දිතබ් බා. ෙසො 
එවං ෙචතියඤ් ච ෙබොධිඤ් ච වන් දිත් වා පටිසාමිතට් ඨානං ගන් ත් වා 
පටිසාමිතභණ් ඩකං හත් ෙථන ගණ් හන් ෙතො විය නික් ඛිත් තකම් මට් ඨානං ගෙහත් වා 
ගාමසමීෙප කම් මට් ඨානසීෙසෙනව චීවරං පාරුපිත් වා ගාමං පිණ් ඩාය පවිසති. අථ නං 
මනුස් සා දිස් වා අෙය්යො ෙනො ආගෙතොති පච් චුග් ගන් ත් වා පත් තං ගෙහත් වා 
ආසනසාලාය වා ෙගෙහ වා නිසීදාෙපත් වා යාගුං දත් වා යාව භත් තං න නිට් ඨාති, තාව 
පාෙද ෙධොවිත් වා ෙතෙලන මක් ෙඛත් වා පුරෙතො ෙත නිසීදිත් වා පඤ් හං වා පුච් ඡන් ති, 
ධම් මං වා ෙසොතුකාමා ෙහොන් ති. සෙචපි න කථාෙපන් ති, ජනසඞ් ගහත් ථං ධම් මකථා 
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නාම කාතබ් බා ෙයවාති අට් ඨකථාචරියා වදන් ති. ධම් මකථා හි 
කම් මට් ඨානවිනිමුත් තා නාම නත් ථි, තස් මා කම් මට් ඨානසීෙසෙනව ධම් මකථං 
කෙථත් වා කම් මට් ඨානසීෙසෙනව ආහාරං පරිභුඤ් ජිත් වා අනුෙමොදනං කත් වා 
නිවත් තියමාෙනහිපි මනුස් ෙසහි අනුගෙතොව ගාමෙතො නික් ඛමිත් වා තත් ථ ෙත 
නිවත් ෙතත් වා මග් ගං පටිපජ් ජති. 

අථ නං පුෙරතරං නික් ඛමිත් වා බහිගාෙම කතභත් තකිච් චා සාමෙණරදහරභික් ඛූ 
දිස් වා පච් චුග් ගන් ත් වා පත් තචීවරමස් ස ගණ් හන් ති. ෙපොරාණකභික් ඛූ කිර අම් හාකං 
උපජ් ඣාෙයො ආචරිෙයොති න මුඛං ඔෙලොෙකත් වා වත් තං කෙරොන් ති, 
සම් පත් තපරිච් ෙඡෙදෙනව කෙරොන් ති. ෙත තං පුච් ඡන් ති – ‘‘භන් ෙත, එෙත මනුස් සා 
තුම් හාකං කිං ෙහොන් ති, මාතිපක් ඛෙතො සම් බන් ධා පිතිපක් ඛෙතො’’ති? කිං දිස ්වා 
පුච් ඡථාති? තුම් ෙහසු එෙතසං ෙපමං බහුමානන් ති. ආවුෙසො, යං මාතාපිතූහිපි 
දුක් කරං, තං එෙත අම් හාකං කෙරොන් ති, පත් තචීවරම් පි ෙනො එෙතසං සන් තකෙමව, 
එෙතසං ආනුභාෙවන ෙනව භෙය භයං, න ඡාතෙක ඡාතකං ජානාම. ඊදිසා නාම 
අම් හාකං උපකාරිෙනො නත් ථීති ෙතසං ගුෙණ කෙථන් ෙතො ගච් ඡති. අයං වුච් චති 
හරති න පච් චාහරතීති. 

යස් ස පන පෙගව වුත් තප් පකාරං වත් තපටිපත් තිං කෙරොන් තස් ස 
කම් මජෙතෙජොධාතු පජ් ජලති, අනුපාදින් නකං මුඤ ්චිත් වා උපාදින් නකං ගණ් හාති, 
සරීරෙතො ෙසදා මුඤ් චන් ති, කම් මට් ඨානං වීථිං නාෙරොහති, ෙසො පෙගව 
පත් තචීවරමාදාය ෙවගසා ෙචතියං වන් දිත් වා ෙගොරූපානං නික් ඛමනෙවලායෙමව 
ගාමං යාගුභික් ඛාය පවිසිත් වා යාගුං ලභිත් වා ආසනසාලං ගන් ත් වා පිවති, අථස් ස 
ද් වත් තික් ඛත් තුං අජ් ෙඣොහරණමත් ෙතෙනව කම් මජෙතෙජොධාතු උපාදින් නකං 
මුඤ් චිත් වා අනුපාදින් නකං ගණ් හාති, ඝටසෙතන න් හාෙතො විය ෙතෙජොධාතු 
පරිළාහනිබ් බානං පත් වා කම් මට් ඨානසීෙසන යාගුං පරිභුඤ් ජිත් වා පත් තඤ් ච මුඛඤ් ච 
ෙධොවිත් වා අන් තරාභත් ෙත කම් මට් ඨානං මනසිකත් වා අවෙසසට් ඨාෙන පිණ් ඩාය 
චරිත් වා කම් මට් ඨානසීෙසන ආහාරඤ් ච පරිභුඤ් ජිත් වා තෙතො පට් ඨාය 
ෙපොඞ් ඛානුෙපොඞ් ඛං උපට් ඨහමානං කම් මට් ඨානං ගෙහත් වා ආගච් ඡති, අයං වුච් චති 
පච් චාහරති න හරතීති. එදිසා ච භික් ඛූ යාගුං පිවිත් වා විපස් සනං ආරභිත් වා 
බුද් ධසාසෙන අරහත් තප් පත් තා නාම ගණනපථං වීතිවත් තා. සීහළදීෙපෙයව ෙතසු 
ෙතසු ගාෙමසු ආසනසාලායං වා න තං ආසනමත් ථි, යත් ථ යාගුං පිවිත් වා 
අරහත් තප් පත් තා භික් ඛූ නත් ථීති. 

ෙයො පන පමාදවිහාරී ෙහොති, නික් ඛිත් තධුෙරො සබ් බවත් තානි භින් දිත් වා 
පඤ් චවිධෙචෙතොඛීලවිනිබන් ධචිත් ෙතො විහරන් ෙතො – ‘‘කම් මට් ඨානං නාම අත් ථී’’ති 
සඤ් ඤම් පි අකත් වා ගාමං පිණ් ඩාය පවිසිත් වා අනනුෙලොමිෙකන ගිහිසංසග් ෙගන 
සංසට් ෙඨො චරිත් වා ච භුඤ් ජිත් වා ච තුච් ෙඡො නික් ඛමති, අයං වුච් චති ෙනව හරති න 
පච් චාහරතීති. 
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ෙයො පනායං – ‘‘හරති ච පච් චාහරති චා’’ති වුත් ෙතො, ෙසො 
ගතපච් චාගතවත් තවෙසෙනව ෙවදිතබ් ෙබො. අත් තකාමා හි කුලපුත් තා සාසෙන 
පබ් බජිත් වා දසපි වීසම් පි තිංසම් පි චත් තාලීසම් පි පඤ ්ඤාසම් පි සතම් පි එකෙතො 
වසන් තා කතිකවත් තං කත් වා විහරන් ති, ‘‘ආවුෙසො, තුම් ෙහ න ඉණට් ටා, න භයට් ටා, 
න ජීවිකාපකතා පබ් බජිතා, දුක් ඛා මුච් චිතුකාමා පෙනත් ථ පබ් බජිතා, තස් මා ගමෙන 
උප් පන් නකිෙලසං ගමෙනෙයව නිග් ගණ් හථ, තථා ඨාෙන, නිසජ් ජාය, සයෙන 
උප් පන් නකිෙලසං සයෙනව නිග් ගණ් හථා’’ති. 

ෙත එවං කතිකවත් තං කත් වා භික් ඛාචාරං ගච් ඡන් තා 
අඩ් ඪඋසභඋසභඅඩ් ඪගාවුතගාවුතන් තෙරසු පාසාණා ෙහොන් ති, තාය සඤ් ඤාය 
කම් මට් ඨානං මනසිකෙරොන් තාව ගච් ඡන් ති. සෙච කස් සචි ගමෙන කිෙලෙසො 
උප් පජ් ජති, තත් ෙථව නං නිග් ගණ් හාති. තථා අසක් ෙකොන් ෙතො තිට් ඨති, අථස් ස 
පච් ඡෙතො ආගච් ඡන් ෙතොපි තිට් ඨති. ෙසො ‘‘අයං භික් ඛු තුය් හං උප් පන් නවිතක් කං 
ජානාති, අනනුච් ඡවිකං ෙත එත’’න් ති අත් තානං පටිෙචොෙදත් වා විපස් සනං 
වඩ් ෙඪත් වා තත් ෙථව අරියභූමිං ඔක් කමති; තථා අසක් ෙකොන් ෙතො නිසීදති. අථස් ස 
පච් ඡෙතො ආගච් ඡන් ෙතොපි නිසීදතීති ෙසොෙයව නෙයො. අරියභූමිං ඔක් කමිතුං 
අසක් ෙකොන් ෙතොපි තං කිෙලසං වික් ඛම් ෙභත් වා කම් මට් ඨානං මනසිකෙරොන් ෙතොව 
ගච් ඡති, න කම් මට් ඨානවිප් පයුත් ෙතන චිත් ෙතන පාදං උද් ධරති, උද් ධරති ෙච, 
පටිනිවත් තිත් වා පුරිමපෙදසංෙයව එති. ආලින් දකවාසී මහාඵුස් සෙදවත් ෙථෙරො විය. 

ෙසො කිර එකූනවීසතිවස් සානි ගතපච් චාගතවත් තං පූෙරන් ෙතො එව විහාසි, 
මනුස් සාපි අද් දසංසු අන් තරාමග් ෙග කසන් තා ච වපන් තා ච මද් දන් තා ච කම් මානි ච 
කෙරොන් තා ෙථරං තථාගච් ඡන් තං දිස ්වා – ‘‘අයං ෙථෙරො පුනප් පුනං නිවත් තිත් වා 
ගච් ඡති, කින් නු ෙඛො මග් ගමූළ් ෙහො, උදාහු කිඤ් චි පමුට් ෙඨො’’ති සමුල් ලපන් ති. ෙසො 
තං අනාදියිත් වා කම් මට් ඨානයුත් තචිත් ෙතෙනව සමණධම් මං කෙරොන් ෙතො 
වීසතිවස් සබ් භන් තෙර අරහත් තං පාපුණි, අරහත් තප් පත් තදිවෙස චස් ස 
චඞ් කමනෙකොටියං අධිවත් ථා ෙදවතා අඞ් ගුලීහි දීපං උජ් ජාෙලත් වා අට් ඨාසි. 
චත් තාෙරොපි මහාරාජාෙනො සක් ෙකො ච ෙදවානමින් ෙදො බහ් මා ච සහම් පති 
උපට් ඨානං අගමංසු. තඤ් ච ඔභාසං දිස් වා වනවාසී මහාතිස් සත් ෙථෙරො තං 
දුතියදිවෙස පුච් ඡි – ‘‘රත් තිභාෙග ආයස ්මෙතො සන් තිෙක ඔභාෙසො අෙහොසි, කිං ෙසො 
ඔභාෙසො’’ති? ෙථෙරො වික් ෙඛපං කෙරොන් ෙතො ඔභාෙසො නාම දීෙපොභාෙසොපි ෙහොති, 
මණිඔභාෙසොපීති එවමාදිමාහ. තෙතො ‘පටිච් ඡාෙදථ තුම් ෙහ’ති නිබද් ෙධො ‘ආමා’ති 
පටිජානිත් වා ආෙරොෙචසි. කාළවල් ලිමණ් ඩපවාසී මහානාගත් ෙථෙරො විය ච. 

ෙසොපි කිර ගතපච් චාගතවත් තං පූෙරන් ෙතො – පඨමං තාව භගවෙතො මහාපධානං 
පූෙජස් සාමීති සත් තවස් සානි ඨානචඞ් කමෙමව අධිට් ඨාසි. පුන ෙසොළසවස් සානි 
ගතපච් චාගතවත් තං පූෙරත් වා අරහත් තං පාපුණි. ෙසො කම් මට් ඨානයුත් ෙතෙනව 
චිත් ෙතන පාදං උද් ධරන් ෙතො, වියුත් ෙතන උද් ධෙට පටිනිවත් ෙතන් ෙතො ගාමසමීපං 
ගන් ත් වා ‘‘ගාවී නු පබ් බජිෙතො නූ’’ති ආසඞ් කනීයපෙදෙස ඨත් වා චීවරං පාරුපිත් වා 
කච් ඡකන් තරෙතො උදෙකන පත් තං ෙධොවිත් වා උදකගණ් ඩූසං කෙරොති. කිං කාරණා? 
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මා ෙම භික් ඛං දාතුං වා වන් දිතුං වා ආගෙත මනුස් ෙස ‘දීඝායුකා ෙහොථා’ති 
වචනමත් ෙතනාපි කම් මට් ඨානවික් ෙඛෙපො අෙහොසීති. ‘‘අජ් ජ, භන් ෙත, කතිමී’’ති 
දිවසං වා භික් ඛුගණනං වා පඤ් හං වා පුච් ඡිෙතො පන උදකං ගිලිත් වා ආෙරොෙචති. 
සෙච දිවසාදීනි පුච් ඡකා න ෙහොන් ති, නික් ඛමනෙවලාය ගාමද් වාෙර නිට් ඨුභිත් වාව 
යාති. 

කලම් බතිත් ථවිහාෙර වස ්සූපගතා පඤ් ඤාසභික් ඛූ විය ච. ෙත කිර 
ආසළ් හිපුණ් ණමායං කතිකවත් තං අකංසු – ‘‘අරහත් තං අප් පත් වා අඤ් ඤමඤ් ඤං 
නාලපිස් සාමා’’ති, ගාමඤ් ච පිණ් ඩාය පවිසන් තා උදකගණ් ඩූසං කත් වා පවිසිංසු. 
දිවසාදීසු පුච් ඡිෙතසු වුත් තනෙයෙනව පටිපජ් ජිංසු. තත් ථ මනුස් සා නිට් ඨුභනං දිස් වා 
ජානිංසු – ‘‘අජ් ෙජෙකො ආගෙතො, අජ් ජ ද් ෙව’’ති. එවඤ් ච චින් ෙතසුං – ‘‘කින් නු ෙඛො 
එෙත අම් ෙහහිෙයව සද් ධිං න සල් ලපන් ති, උදාහු අඤ් ඤමඤ් ඤම් පි. සෙච 
අඤ් ඤමඤ් ඤම් පි න සල් ලපන් ති, අද් ධා විවාදජාතා භවිස් සන් ති. එථ ෙන 
අඤ් ඤමඤ් ඤං ඛමාෙපස් සාමා’’ති, සබ් ෙබ විහාරං ගන් ත් වා පඤ් ඤාසාය භික් ඛූසු 
ද් ෙවපි භික් ඛූ එෙකොකාෙස නාද් දසංසු. තෙතො ෙයො ෙතසු චක් ඛුමා පුරිෙසො, ෙසො ආහ 
– ‘‘න ෙභො කලහකාරකානං වසෙනොකාෙසො ඊදිෙසො ෙහොති, සුසම් මට් ඨං 
ෙචතියඞ් ගණෙබොධියඞ් ගණං, සුනික් ඛිත් තා සම් මජ් ජනිෙයො, සූපට් ඨපිතං පානීයං 
පරිෙභොජනීය’’න් ති, ෙත තෙතොව නිවත් තා. ෙතපි භික් ඛූ අන් ෙතො ෙතමාෙසෙයව 
අරහත් තං පත් වා මහාපවාරණාය විසුද් ධිපවාරණං පවාෙරසුං. 

එවං කාළවල් ලිමණ් ඩපවාසී මහානාගත් ෙථෙරො විය, කලම් බතිත් ථවිහාෙර 
වස් සූපගතභික් ඛූ විය ච කම් මට් ඨානයුත් ෙතෙනව චිත් ෙතන පාදං උද් ධරන් ෙතො 
ගාමසමීපං ගන් ත් වා උදකගණ් ඩූසං කත් වා වීථිෙයො සල් ලක් ෙඛත් වා, යත් ථ 
සුරාෙසොණ් ඩධුත් තාදෙයො කලහකාරකා චණ් ඩහත් ථිඅස ්සාදෙයො වා නත් ථි, තං වීථිං 
පටිපජ් ජති. තත් ථ ච පිණ් ඩාය චරමාෙනො න තුරිතතුරිෙතො විය ජෙවන ගච් ඡති. න හි 
ජෙවන පිණ් ඩපාතියධුතඞ් ගං නාම කිඤ් චි අත් ථි. විසමභූමිභාගප් පත් තං පන 
උදකසකටං විය නිච් චෙලො හුත් වා ගච් ඡති. අනුඝරං පවිට් ෙඨො ච දාතුකාමං වා 
අදාතුකාමං වා සල් ලක් ෙඛත් වා තදනුරූපං කාලං ආගෙමන් ෙතො භික් ඛං පටිලභිත් වා 
ආදාය අන් ෙතොගාෙම වා බහිගාෙම වා විහාරෙමව වා ආගන් ත් වා යථා ඵාසුෙක 
පතිරූෙප ඔකාෙස නිසීදිත් වා කම් මට් ඨානං මනසිකෙරොන් ෙතො ආහාෙර 
පටිකූලසඤ් ඤං උපට් ඨෙපත් වා අක් ඛබ් භඤ් ජන – වණෙලපනපුත් තමංසූපමවෙසන 
පච් චෙවක් ඛන් ෙතො අට් ඨඞ් ගසමන් නාගතං ආහාරං ආහාෙරති, ෙනව දවාය න මදාය 
න මණ් ඩනාය න විභූසනාය…ෙප.… භුත් තාවී ච උදකකිච් චං කත් වා මුහුත් තං 
භත් තකිලමථං පටිප් පස් සම් ෙභත් වා යථා පුෙරභත් තං, එවං පච් ඡාභත් තං පුරිමයාමං 
පච් ඡිමයාමඤ් ච කම් මට් ඨානෙමව මනසි කෙරොති, අයං වුච් චති හරති ච පච් චාහරති 
චාති. 

ඉදං පන හරණපච් චාහරණසඞ් ඛාතං ගතපච් චාගතවත් තං පූෙරන් ෙතො යදි 
උපනිස් සයසම් පන් ෙනො ෙහොති, පඨමවෙය එව අරහත් තං පාපුණාති. ෙනො ෙච 
පඨමවෙය පාපුණාති, අථ මජ් ඣිමවෙය; ෙනො ෙච මජ් ඣිමවෙය පාපුණාති, අථ 
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මරණසමෙය; ෙනො ෙච මරණසමෙය පාපුණාති, අථ ෙදවපුත් ෙතො හුත් වා; ෙනො ෙච 
ෙදවපුත් ෙතො හුත් වා පාපුණාති, අනුප් පන් ෙන බුද් ෙධ නිබ් බත් ෙතො පච් ෙචකෙබොධිං 
සච් ඡිකෙරොති. ෙනො ෙච පච් ෙචකෙබොධිං සච් ඡිකෙරොති, අථ බුද් ධානං සම් මුඛීභාෙව 
ඛිප් පාභිඤ් ෙඤො ෙහොති; ෙසය්යථාපි ෙථෙරො බාහිෙයො දාරුචීරිෙයො මහාපඤ් ෙඤො වා, 
ෙසය්යථාපි ෙථෙරො සාරිපුත් ෙතො මහිද් ධිෙකො වා, ෙසය්යථාපි ෙථෙරො 
මහාෙමොග් ගල් ලාෙනො ධුතවාෙදො වා, ෙසය්යථාපි ෙථෙරො මහාකස් සෙපො 
දිබ් බචක් ඛුෙකො වා, ෙසය්යථාපි ෙථෙරො අනුරුද් ෙධො විනයධෙරො වා, ෙසය්යථාපි 
ෙථෙරො උපාලි ධම් මකථිෙකො වා, ෙසය්යථාපි ෙථෙරො පුණ් ෙණො මන් තාණිපුත් ෙතො 
ආරඤ් ඤිෙකො වා, ෙසය්යථාපි ෙථෙරො ෙරවෙතො බහුස් සුෙතො වා, ෙසය්යථාපි ෙථෙරො 
ආනන් ෙදො භික් ඛාකාෙමො වා, ෙසය්යථාපි ෙථෙරො රාහුෙලො බුද් ධපුත් ෙතොති. ඉති 
ඉමස් මිං චතුක් ෙක ය් වායං හරති ච පච් චාහරති ච, තස් ස ෙගොචරසම් පජඤ් ඤං 
සිඛාපත් තං ෙහොති. 

අභික් කමාදීසු පන අසම් මුය් හනං අසම් ෙමොහසම් පජඤ් ඤං, තං එවං ෙවදිතබ් බං – 
ඉධ භික් ඛු අභික් කමන් ෙතො වා පටික් කමන් ෙතො වා යථා අන් ධබාලපුථුජ් ජනා 
අභික් කමාදීසු – ‘‘අත් තා අභික් කමති, අත් තනා අභික් කෙමො නිබ් බත් තිෙතො’’ති වා, 
‘‘අහං අභික් කමාමි, මයා අභික් කෙමො නිබ් බත් තිෙතො’’ති වා සම් මුය් හන් ති, තථා 
අසම් මුය් හන් ෙතො ‘‘අභික් කමාමී’’ති චිත් ෙත උප් පජ් ජමාෙන ෙතෙනව චිත් ෙතන 
සද් ධිං චිත් තසමුට් ඨානා වාෙයොධාතු විඤ් ඤත් තිං ජනයමානා උප් පජ් ජති. ඉති 
චිත් තකිරියවාෙයොධාතුවිප් ඵාරවෙසන අයං කායසම් මෙතො අට් ඨිසඞ් ඝාෙතො 
අභික් කමති. තස් ෙසවං අභික් කමෙතො එෙකකපාදුද් ධරෙණ පථවීධාතු ආෙපොධාතූති 
ද් ෙව ධාතුෙයො ඔමත් තා ෙහොන් ති මන් දා, ඉතරා ද් ෙව අධිමත් තා ෙහොන් ති 
බලවතිෙයො; තථා අතිහරණවීතිහරෙණසු. ෙවොස් සජ් ජෙන ෙතෙජොධාතු වාෙයොධාතූති 
ද් ෙව ධාතුෙයො ඔමත් තා ෙහොන් ති මන් දා, ඉතරා ද් ෙව අධිමත් තා බලවතිෙයො, තථා 
සන් නික් ෙඛපනසන් නිරුජ් ඣෙනසු. තත් ථ උද් ධරෙණ පවත් තා රූපාරූපධම් මා 
අතිහරණං න පාපුණන් ති, තථා අතිහරෙණ පවත් තා වීතිහරණං, වීතිහරෙණ පවත් තා 
ෙවොස් සජ් ජනං, ෙවොස් සජ් ජෙන පවත් තා සන් නික් ෙඛපනං, සන් නික් ෙඛපෙන පවත් තා 
සන් නිරුජ් ඣනං න පාපුණන් ති. තත් ථ තත් ෙථව පබ් බං පබ් බං සන් ධි සන් ධි ඔධි ඔධි 
හුත් වා තත් තකපාෙල පක් ඛිත් තතිලානි විය පටපටායන් තා භිජ් ජන් ති. තත් ථ ෙකො 
එෙකො අභික් කමති, කස් ස වා එකස් ස අභික් කමනං? පරමත් ථෙතො හි ධාතූනංෙයව 
ගමනං, ධාතූනං ඨානං, ධාතූනං නිසජ් ජනං, ධාතූනං සයනං. තස ්මිං තස ්මිං 
ෙකොට් ඨාෙස සද් ධිං රූෙපන. 

අඤ් ඤං උප් පජ් ජෙත චිත් තං, අඤ් ඤං චිත් තං නිරුජ් ඣති; 
අවීචිමනුසම් බන් ෙධො, නදීෙසොෙතොව වත් තතීති. 

එවං අභික් කමාදීසු අසම් මුය් හනං අසම් ෙමොහසම් පජඤ් ඤං නාමාති. 

නිට් ඨිෙතො අභික් කන් ෙත පටික් කන් ෙත සම් පජානකාරී ෙහොතීති පදස් ස අත් ෙථො. 
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ආෙලොකිෙත විෙලොකිෙතති එත් ථ පන ආෙලොකිතං නාම පුරෙතො ෙපක් ඛණං. 
විෙලොකිතං නාම අනුදිසාෙපක් ඛණං. අඤ ්ඤානිපි ෙහට් ඨා උපරි පච් ඡෙතො 
ෙපක් ඛණවෙසන ඔෙලොකිතඋල් ෙලොකිතාපෙලොකිතානි නාම ෙහොන් ති, තානි ඉධ න 
ගහිතානි. සාරුප් පවෙසන පන ඉමාෙනව ද් ෙව ගහිතානි, ඉමිනා වා මුෙඛන 
සබ් බානිපි තානි ගහිතාෙනවාති. 

තත් ථ ‘‘ආෙලොෙකස් සාමී’’ති චිත් ෙත උප් පන් ෙන චිත් තවෙසෙනව 
අෙනොෙලොෙකත් වා අත් ථපරිග් ගණ් හනං සාත් ථකසම් පජඤ් ඤං, තං ආයස ්මන් තං 
නන් දං කායසක් ඛිං කත් වා ෙවදිතබ් බං. වුත් තඤ් ෙහතං භගවතා – ‘‘සෙච, භික් ඛෙව, 
නන් දස් ස පුරත් ථිමා දිසා ආෙලොෙකතබ් බා ෙහොති, සබ් බං ෙචතසා සමන් නාහරිත් වා 
නන් ෙදො පුරත් ථිමං දිසං ආෙලොෙකති – ‘එවං ෙම පුරත් ථිමං දිසං ආෙලොකයෙතො න 
අභිජ් ඣාෙදොමනස් සා පාපකා අකුසලා ධම් මා අන් වාස් සවිස් සන් තී’ති. ඉතිහ තත් ථ 
සම් පජාෙනො ෙහොති (අ. නි. 8.9). සෙච, භික් ඛෙව, නන් දස ්ස පච් ඡිමා දිසා…ෙප.… 
උත් තරා දිසා…ෙප.… දක් ඛිණා දිසා…ෙප.… උද් ධං…ෙප.… අෙධො…ෙප.… 
අනුදිසා අනුවිෙලොෙකතබ් බා ෙහොති, සබ් බං ෙචතසා සමන් නාහරිත් වා නන් ෙදො 
අනුදිසං අනුවිෙලොෙකති – ‘එවං ෙම අනුදිසං අනුවිෙලොකයෙතො න 
අභිජ් ඣාෙදොමනස් සා පාපකා අකුසලා ධම් මා අන් වාස් සවිස් සන් තී’ති. ඉතිහ තත් ථ 
සම් පජාෙනො ෙහොතී’’ති. 

අපි ච ඉධාපි පුබ් ෙබ වුත් තෙචතියදස් සනාදිවෙසෙනව සාත් ථකතා ච සප් පායතා 
ච ෙවදිතබ් බා, කම් මට් ඨානස් ස පන අවිජහනෙමව ෙගොචරසම් පජඤ් ඤං. තස් මා එත් ථ 
ඛන් ධධාතුආයතනකම් මට් ඨානිෙකහි අත් තෙනො කම් මට් ඨානවෙසෙනව, 
කසිණාදිකම් මට් ඨානිෙකහි වා පන කම් මට් ඨානසීෙසෙනව ආෙලොකනං විෙලොකනං 
කාතබ් බං. අබ් භන් තෙර අත් තා නාම ආෙලොෙකතා වා විෙලොෙකතා වා නත් ථි, 
‘ආෙලොෙකස් සාමී’ති පන චිත් ෙත උප් පජ් ජමාෙන ෙතෙනව චිත් ෙතන සද් ධිං 
චිත් තසමුට් ඨානා වාෙයොධාතු විඤ් ඤත් තිං ජනයමානා උප් පජ් ජති. ඉති 
චිත් තකිරියවාෙයොධාතුවිප් ඵාරවෙසන ෙහට් ඨිමං අක් ඛිදලං අෙධො සීදති, උපරිමං 
උද් ධං ලඞ් ෙඝති. ෙකොචි යන් තෙකන විවරන් ෙතො නාම නත් ථි. තෙතො 
චක් ඛුවිඤ් ඤාණං දස ්සනකිච් චං සාෙධන් තං උප් පජ් ජතීති එවං පජානනං පෙනත් ථ 
අසම් ෙමොහසම් පජඤ් ඤං නාම. අපි ච මූලපරිඤ් ඤා ආගන් තුකතාව 
කාලිකභාවවෙසන ෙපත් ථ අසම් ෙමොහසම් පජඤ ්ඤං ෙවදිතබ් බං. 
මූලපරිඤ් ඤාවෙසන තාව – 

භවඞ් ගාවජ් ජනඤ් ෙචව, දස් සනං සම් පටිච් ඡනං; 
සන් තීරණං ෙවොට් ඨබ් බනං, ජවනං භවති සත් තමං. 

තත් ථ භවඞ් ගං උපපත් තිභවස ්ස අඞ් ගකිච් චං සාධයමානං පවත් තති, තං 
ආවට් ෙටත් වා කිරියමෙනොධාතු ආවජ් ජනකිච් චං සාධයමානා, තංනිෙරොධා 
චක් ඛුවිඤ් ඤාණං දස් සනකිච් චං සාධයමානං, තංනිෙරොධා විපාකමෙනොධාතු 
සම් පටිච් ඡනකිච් චං සාධයමානා, තංනිෙරොධා විපාකමෙනොවිඤ් ඤාණධාතු 
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සන් තීරණකිච් චං සාධයමානා, තංනිෙරොධා කිරියමෙනොවිඤ් ඤාණධාතු 
ෙවොට් ඨබ් බනකිච් චං සාධයමානා, තංනිෙරොධා සත් තක් ඛත් තුං ජවනං ජවති. තත් ථ 
පඨමජවෙනපි – ‘‘අයං ඉත් ථී, අයං පුරිෙසො’’ති රජ් ජනදුස් සනමුය් හනවෙසන 
ආෙලොකිතවිෙලොකිතං නාම න ෙහොති. දුතියජවෙනපි…ෙප.… සත් තමජවෙනපි. 
එෙතසු පන යුද් ධමණ් ඩෙල ෙයොෙධසු විය ෙහට් ඨුපරියවෙසන භිජ් ජිත් වා පතිෙතසු – 
‘‘අයං ඉත් ථී, අයං පුරිෙසො’’ති රජ් ජනාදිවෙසන ආෙලොකිතවිෙලොකිතං ෙහොති. එවං 
තාෙවත් ථ මූලපරිඤ් ඤාවෙසන අසම් ෙමොහසම් පජඤ් ඤං ෙවදිතබ් බං. 

චක් ඛුද් වාෙර පන රූෙප ආපාථමාගෙත භවඞ් ගචලනෙතො උද් ධං 
සකකිච් චනිප් ඵාදනවෙසන ආවජ් ජනාදීසු උප් පජ් ජිත් වා නිරුද් ෙධසු අවසාෙන ජවනං 
උප් පජ් ජති, තං පුබ් ෙබ උප් පන් නානං ආවජ් ජනාදීනං ෙගහභූෙත චක් ඛුද් වාෙර 
ආගන් තුකපුරිෙසො විය ෙහොති. තස් ස යථා පරෙගෙහ කිඤ් චි යාචිතුං පවිට් ඨස් ස 
ආගන් තුකපුරිසස් ස ෙගහස් සාමිෙකසු තුණ් හීමාසිෙනසු ආණාකරණං න යුත් තං, එවං 
ආවජ් ජනාදීනං ෙගහභූෙත චක් ඛුද් වාෙර ආවජ් ජනාදීසුපි අරජ් ජන් ෙතසු 
අදුස ්සන් ෙතසු අමුය් හන් ෙතසු ච රජ් ජනදුස් සනමුය් හනං අයුත් තන් ති එවං 
ආගන් තුකභාවවෙසන අසම් ෙමොහසම් පජඤ් ඤං ෙවදිතබ් බං. 

යානි පෙනතානි චක් ඛුද් වාෙර ෙවොට් ඨබ් බනපරිෙයොසානානි චිත් තානි 
උප් පජ් ජන් ති, තානි සද් ධිං සම් පයුත් තධම් ෙමහි තත් ථ තත් ෙථව භිජ් ජන් ති, 
අඤ් ඤමඤ් ඤං න පස් සන් තීති, ඉත් තරානි තාවකාලිකානි ෙහොන් ති. තත් ථ යථා 
එකස් මිං ඝෙර සබ් ෙබසු මානුසෙකසු මෙතසු අවෙසසස් ස එකස් ස තඞ් ඛණඤ් ෙඤව 
මරණධම් මස් ස න යුත් තා නච් චගීතාදීසු අභිරති නාම. එවෙමව එකද් වාෙර 
සසම් පයුත් ෙතසු ආවජ් ජනාදීසු තත් ථ තත් ෙථව මෙතසු අවෙසසස් ස තඞ් ඛෙණෙයව 
මරණධම් මස් ස ජවනස් සාපි රජ් ජනදුස් සනමුය් හනවෙසන අභිරති නාම න යුත් තාති. 
එවං තාවකාලිකභාවවෙසන අසම් ෙමොහසම් පජඤ් ඤං ෙවදිතබ් බං. 

අපි ච ඛන් ධායතනධාතුපච් චයපච් චෙවක් ඛණවෙසන ෙපතං ෙවදිතබ් බං. එත් ථ හි 
චක් ඛු ෙචව රූපා ච රූපක් ඛන් ෙධො, දස් සනං විඤ් ඤාණක් ඛන් ෙධො, තංසම් පයුත් තා 
ෙවදනා ෙවදනාක් ඛන් ෙධො, සඤ් ඤා සඤ් ඤාක් ඛන් ෙධො, ඵස් සාදිකා 
සඞ් ඛාරක් ඛන් ෙධො. එවෙමෙතසං පඤ ්චන් නං ඛන් ධානං සමවාෙය 
ආෙලොකනවිෙලොකනං පඤ් ඤායති. තත් ථ ෙකො එෙකො ආෙලොෙකති, ෙකො 
විෙලොෙකති? 

තථා චක් ඛු චක් ඛායතනං, රූපං රූපායතනං, දස ්සනං මනායතනං, ෙවදනාදෙයො 
සම් පයුත් තධම් මා ධම් මායතනං. එවෙමෙතසං චතුන් නං ආයතනානං සමවාෙය 
ආෙලොකනවිෙලොකනං පඤ් ඤායති. තත් ථ ෙකො එෙකො ආෙලොෙකති, ෙකො 
විෙලොෙකති? 

තථා චක් ඛු චක් ඛුධාතු, රූපං රූපධාතු, දස් සනං චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතු, 
තංසම් පයුත් තා ෙවදනාදෙයො ධම් මා ධම් මධාතු. එවෙමතාසං චතුන් නං ධාතූනං 
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සමවාෙය ආෙලොකනවිෙලොකනං පඤ් ඤායති. තත් ථ ෙකො එෙකො ආෙලොෙකති, ෙකො 
විෙලොෙකති? 

තථා චක් ඛු නිස් සයපච් චෙයො, රූපා ආරම් මණපච් චෙයො, ආවජ් ජනං 
අනන් තරසමනන් තරූපනිස් සයනත් ථිවිගතපච් චෙයො, ආෙලොෙකො 
උපනිස් සයපච් චෙයො, ෙවදනාදෙයො සහජාතපච් චෙයො. එවෙමෙතසං පච් චයානං 
සමවාෙය ආෙලොකනවිෙලොකනං පඤ් ඤායති. තත් ථ ෙකො එෙකො ආෙලොෙකති, ෙකො 
විෙලොෙකතීති? එවෙමත් ථ ඛන් ධායතනධාතුපච් චයපච් චෙවක් ඛණවෙසනපි 
අසම් ෙමොහසම් පජඤ් ඤං ෙවදිතබ් බං. 

සමිඤ් ජිෙත පසාරිෙතති පබ් බානං සමිඤ් ජනපසාරෙණ. තත් ථ චිත් තවෙසෙනව 
සමිඤ් ජනපසාරණං අකත් වා හත් ථපාදානං සමිඤ් ජනපසාරණපච් චයා අත් ථානත් ථං 
පරිග් ගණ් හිත් වා අත් ථපරිග් ගණ් හනං සාත් ථකසම් පජඤ් ඤං. තත් ථ හත් ථපාෙද 
අතිචිරං සමිඤ් ෙජත් වා වා පසාෙරත් වා වා ඨිතස් ස ඛෙණ ඛෙණ ෙවදනා උප් පජ් ජති, 
චිත් තං එකග් ගතං න ලභති, කම් මට් ඨානං පරිපතති, විෙසසං නාධිගච් ඡති. කාෙල 
සමිඤ් ෙජන් තස් ස කාෙල පසාෙරන් තස් ස පන තා ෙවදනා නුප් පජ් ජන් ති, චිත් තං 
එකග් ගං ෙහොති, කම් මට් ඨානං ඵාතිං ගච් ඡති, විෙසසමධිගච් ඡතීති, එවං 
අත් ථානත් ථපරිග් ගණ් හනං ෙවදිතබ් බං. 

අත් ෙථ පන සතිපි සප් පායාසප් පායං පරිග් ගණ් හිත් වා සප් පායපරිග් ගණ් හනං 
සප් පායසම් පජඤ් ඤං. තතායං නෙයො – 

මහාෙචතියඞ් ගෙණ කිර දහරභික් ඛූ සජ් ඣායං ගණ් හන් ති, ෙතසං පිට් ඨිපස් ෙසසු 
දහරභික් ඛුනිෙයො ධම් මං සුණන් ති. තෙතෙකො දහෙරො හත් ථං පසාෙරන් ෙතො 
කායසංසග් ගං පත් වා ෙතෙනව කාරෙණන ගිහී ජාෙතො. අපෙරො භික් ඛු පාදං 
පසාෙරන් ෙතො අග් ගිම් හි පසාෙරසි, අට් ඨිමාහච් ච පාෙදො ඣායි. අපෙරො වම් මිෙක 
පසාෙරසි, ෙසො ආසීවිෙසන ඩට් ෙඨො. අපෙරො චීවරකුටිදණ් ඩෙක පසාෙරසි, තං 
මණිසප් ෙපො ඩංසි. තස් මා එවරූෙප අසප් පාෙය අපසාෙරත් වා සප් පාෙය 
පසාෙරතබ් බං. ඉදෙමත් ථ සප් පායසම් පජඤ් ඤං. 

ෙගොචරසම් පජඤ් ඤං පන මහාෙථරවත් ථුනා දීෙපතබ් බං – මහාෙථෙරො කිර 
දිවාඨාෙන නිසින් ෙනො අන් ෙතවාසිෙකහි සද් ධිං කථයමාෙනො සහසා හත් ථං 
සමිඤ් ෙජත් වා පුන යථාඨාෙන ඨෙපත් වා සණිකං සමිඤ් ෙජසි. තං අන් ෙතවාසිකා 
පුච් ඡිංසු – ‘‘කස් මා, භන් ෙත, සහසා හත් ථං සමිඤ් ජිත් වා පුන යථාඨාෙන ඨෙපත් වා 
සණිකං සමිඤ් ජියිත් ථා’’ති? යෙතො පට් ඨායාහං, ආවුෙසො, කම් මට් ඨානං මනසිකාතුං 
ආරද් ෙධො, න ෙම කම් මට් ඨානං මුඤ් චිත් වා හත් ෙථො සමිඤ් ජිතපුබ් ෙබො, ඉදානි පන 
ෙම තුම් ෙහහි සද් ධිං කථයමාෙනන කම් මට් ඨානං මුඤ් චිත් වා සමිඤ් ජිෙතො. තස ්මා 
පුන යථාඨාෙන ඨෙපත් වා සමිඤ් ෙජසින් ති. සාධු, භන් ෙත, භික් ඛුනා නාම එවරූෙපන 
භවිතබ් බන් ති. එවෙමත් ථාපි කම් මට් ඨානාවිජහනෙමව ෙගොචරසම් පජඤ් ඤන් ති 
ෙවදිතබ් බං. 
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අබ් භන් තෙර අත් තා නාම ෙකොචි සමිඤ් ෙජන් ෙතො වා පසාෙරන් ෙතො වා නත් ථි, 
වුත් තප් පකාරචිත් තකිරියවාෙයොධාතුවිප් ඵාෙරන පන සුත් තාකඩ් ඪනවෙසන 
දාරුයන් තස් ස හත් ථපාදලචලනං විය සමිඤ් ජනපසාරණං ෙහොතීති එවං පරිජානනං 
පෙනත් ථ අසම් ෙමොහසම් පජඤ් ඤන් ති ෙවදිතබ් බං. 

සඞ් ඝාටිපත් තචීවරධාරෙණති එත් ථ සඞ් ඝාටිචීවරානං නිවාසනපාරුපනවෙසන 
පත් තස ්ස භික් ඛාපටිග් ගහණාදිවෙසන පරිෙභොෙගො ධාරණං නාම. තත් ථ 
සඞ් ඝාටිචීවරධාරෙණ තාව නිවාෙසත් වා වා පාරුපිත් වා වා පිණ් ඩාය චරෙතො 
ආමිසලාෙභො සීතස් ස පටිඝාතායාතිආදිනා නෙයන භගවතා වුත් තප් පකාෙරොෙයව ච 
අත් ෙථො අත් ෙථො නාම. තස ්ස වෙසන සාත් ථකසම් පජඤ් ඤං ෙවදිතබ් බං. 

උණ් හපකතිකස් ස පන දුබ් බලස් ස ච චීවරං සුඛුමං සප් පායං, සීතාලුකස් ස ඝනං 
දුපට් ටං. විපරීතං අසප් පායං. යස් ස කස් සචි ජිණ් ණං අසප් පායෙමව, අග් ගළාදිදාෙනන 
හිස් ස තං පලිෙබොධකරං ෙහොති. තථා පට් ටුණ් ණදුකූලාදිෙභදං ෙලොභනීයචීවරං. 
තාදිසඤ් හි අරඤ් ෙඤ එකකස් ස නිවාසන් තරායකරං ජීවිතන් තරායකරඤ් චාපි ෙහොති. 
නිප් පරියාෙයන පන යං නිමිත් තකම් මාදිමිච් ඡාජීවවෙසන උප් පන් නං, යඤ් චස් ස 
ෙසවමානස් ස අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, තං 
අසප් පායං. විපරීතං සප් පායං. තස් ස වෙසෙනත් ථ සප් පායසම් පජඤ් ඤං. 
කම් මට් ඨානාවිජහනවෙසෙනව ෙගොචරසම් පජඤ් ඤං ෙවදිතබ් බං. 

අබ් භන් තෙර අත් තා නාම ෙකොචි චීවරං පාරුෙපන් ෙතො නත් ථි, වුත් තප් පකාෙරන 
චිත් තකිරියවාෙයොධාතුවිප් ඵාෙරෙනව පන චීවරපාරුපනං ෙහොති. තත් ථ චීවරම් පි 
අෙචතනං, කාෙයොපි අෙචතෙනො. චීවරං න ජානාති – ‘‘මයා කාෙයො පාරුපිෙතො’’ති. 
කාෙයොපි න ජානාති – ‘‘අහං චීවෙරන පාරුපිෙතො’’ති. ධාතුෙයොව ධාතුසමූහං 
පටිච් ඡාෙදන් ති පටපිෙලොතිකායෙපොත් ථකරූපපටිච් ඡාදෙන විය. තස ්මා ෙනව සුන් දරං 
චීවරං ලභිත් වා ෙසොමනස් සං කාතබ් බං, න අසුන් දරං ලභිත් වා ෙදොමනස් සං. 

නාගවම් මිකෙචතියරුක් ඛාදීසු හි ෙකචි මාලාගන් ධධූමවත් ථාදීහි සක් කාරං 
කෙරොන් ති, ෙකචි ගූථමුත් තකද් දමදණ් ඩසත් ථප් පහාරාදීහි අසක් කාරං. න ෙතහි 
නාගවම් මිකරුක් ඛාදෙයො ෙසොමනස් සං වා ෙදොමනස් සං වා කෙරොන් ති. එවෙමව ෙනව 
සුන් දරං චීවරං ලභිත් වා ෙසොමනස් සං කාතබ් බං, න අසුන් දරං ලභිත් වා 
ෙදොමනස් සන් ති, එවං පවත් තපටිසඞ් ඛානවෙසෙනත් ථ අසම් ෙමොහසම් පජඤ් ඤං 
ෙවදිතබ් බං. 

පත් තධාරෙණපි පත් තං සහසාව අග් ගෙහත් වා ඉමං ගෙහත් වා පිණ් ඩාය 
චරමාෙනො භික් ඛං ලභිස් සාමීති, එවං පත් තග් ගහණපච් චයා පටිලභිතබ් බං 
අත් ථවෙසන සාත් ථකසම් පජඤ් ඤං ෙවදිතබ් බං. 

කිසදුබ් බලසරීරස් ස පන ගරුපත් ෙතො අසප් පාෙයො, යස් ස කස් සචි 
චතුපඤ් චගණ් ඨිකාහෙතො දුබ් බිෙසොධනීෙයො අසප් පාෙයොව. දුද් ෙධොතපත් ෙතොපි න 
වට් ටති, තං ෙධොවන් තස් ෙසව චස් ස පලිෙබොෙධො ෙහොති. මණිවණ් ණපත් ෙතො පන 
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ෙලොභනීෙයො, චීවෙර වුත් තනෙයෙනව අසප් පාෙයො, නිමිත් තකම් මාදිවෙසන ලද් ෙධො 
පන යඤ් චස් ස ෙසවමානස් ස අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, කුසලා ධම් මා 
පරිහායන් ති, අයං එකන් තඅසප් පාෙයොව. විපරීෙතො සප් පාෙයො. තස් ස වෙසෙනත් ථ 
සප් පායසම් පජඤ් ඤං. කම් මට් ඨානාවිජහනවෙසෙනව ච ෙගොචරසම් පජඤ් ඤං 
ෙවදිතබ් බං. 

අබ් භන් තෙර අත් තා නාම ෙකොචි පත් තං ගණ් හන් ෙතො නත් ථි, වුත් තප් පකාෙරන 
චිත් තකිරියවාෙයොධාතුවිප් ඵාරවෙසෙනව පත් තග් ගහණං නාම ෙහොති. තත් ථ 
පත් ෙතොපි අෙචතෙනො, හත් ථාපි අෙචතනා. පත් ෙතො න ජානාති – ‘‘අහං හත් ෙථහි 
ගහිෙතො’’ති. හත් ථාපි න ජානන් ති – ‘‘අම් ෙහහි පත් ෙතො ගහිෙතො’’ති. ධාතුෙයොව 
ධාතුසමූහං ගණ් හන් ති, සණ් ඩාෙසන අග් ගිවණ් ණපත් තග් ගහෙණ වියාති. එවං 
පවත් තපටිසඞ් ඛානවෙසෙනත් ථ අසම් ෙමොහසම් පජඤ් ඤං ෙවදිතබ් බං. 

අපි ච යථා ඡින් නහත් ථපාෙද වණමුෙඛහි පග් ඝරිතපුබ් බෙලොහිතකිමිකුෙල 
නීලමක් ඛිකසම් පරිකිණ් ෙණ අනාථසාලායං නිපන් ෙන අනාථමනුස් ෙස දිස් වා, ෙය 
දයාලුකා පුරිසා, ෙත ෙතසං වණමත් තෙචොළකානි ෙචව කපාලාදීහි ච ෙභසජ් ජානි 
උපනාෙමන් ති. තත් ථ ෙචොළකානිපි ෙකසඤ් චි සණ් හානි, ෙකසඤ් චි ථූලානි 
පාපුණන් ති. ෙභසජ් ජකපාලකානිපි ෙකසඤ් චි සුසණ් ඨානානි, ෙකසඤ් චි 
දුස් සණ් ඨානානි පාපුණන් ති, න ෙත තත් ථ සුමනා වා දුම් මනා වා ෙහොන් ති. 
වණපටිච් ඡාදනමත් ෙතෙනව හි ෙචොළෙකන, ෙභසජ් ජපටිග් ගහණමත් ෙතෙනව ච 
කපාලෙකන ෙතසං අත් ෙථො. එවෙමව ෙයො භික් ඛු වණෙචොළකං විය චීවරං, 
ෙභසජ් ජකපාලකං විය ච පත් තං, කපාෙල ෙභසජ් ජමිව ච පත් ෙත ලද් ධං භික් ඛං 
සල් ලක් ෙඛති, අයං සඞ් ඝාටිපත් තචීවරධාරෙණ අසම් ෙමොහසම් පජඤ් ෙඤන 
උත් තමසම් පජානකාරීති ෙවදිතබ් ෙබො. 

අසිතාදීසු අසිෙතති පිණ් ඩපාතෙභොජෙන. පීෙතති යාගුආදිපාෙන. ඛායිෙතති 
පිට් ඨඛජ් ජාදිඛාදෙන. සායිෙතති මධුඵාණිතාදිසායෙන. තත් ථ ෙනව දවායාතිආදිනා 
නෙයන වුත් ෙතො අට් ඨවිෙධොපි අත් ෙථො අත් ෙථො නාම. තස ්ෙසව වෙසන 
සාත් ථකසම් පජඤ් ඤං ෙවදිතබ් බං. 

ලූඛපණීතතිත් තමධුරරසාදීසු පන ෙයන ෙභොජෙනන යස් ස ඵාසු න ෙහොති, තං 
තස් ස අසප් පායං. යං පන නිමිත් තකම් මාදිවෙසන පටිලද් ධං, යඤ් චස් ස භුඤ් ජෙතො 
අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, තං එකන් තඅසප් පායෙමව, 
විපරීතං සප් පායං. තස් ස වෙසෙනත් ථ සප් පායසම් පජඤ් ඤං. 
කම් මට් ඨානාවිජහනවෙසෙනව ච ෙගොචරසම් පජඤ් ඤං ෙවදිතබ් බං. 

අබ් භන් තෙර අත් තා නාම ෙකොචි භුඤ ්ජෙකො නත් ථි, 
වුත් තප් පකාරචිත් තකිරියවාෙයොධාතුවිප් ඵාෙරෙනව පත් තප් පටිග් ගහණං නාම ෙහොති. 
චිත් තකිරියවාෙයොධාතුවිප් ඵාෙරෙනව හත් ථස් ස පත් ෙත ඔතාරණං නාම ෙහොති. 
චිත් තකිරියවාෙයොධාතුවිප් ඵාෙරෙනව ආෙලොපකරණං ආෙලොපඋද් ධාරණං 
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මුඛවිවරණඤ් ච ෙහොති, න ෙකොචි කුඤ් චිකාය යන් තෙකන වා හනුකට් ඨීනි විවරති. 
චිත් තකිරියවාෙයොධාතුවිප් ඵාෙරෙනව ආෙලොපස් ස මුෙඛ ඨපනං, උපරිදන් තානං 
මුසලකිච් චසාධනං, ෙහට් ඨිමදන් තානං උදුක් ඛලකිච් චසාධනං, ජිව් හාය 
හත් ථකිච් චසාධනඤ් ච ෙහොති. ඉති තත් ථ අග් ගජිව් හාය තනුකෙඛෙළො මූලජිව් හාය 
බහලෙඛෙළො මක් ෙඛති. තං ෙහට් ඨාදන් තඋදුක් ඛෙල ජිව් හාහත් ථපරිවත් තකං 
ෙඛෙළොදෙකන ෙතමිතං උපරිදන් තමුසලසඤ් චුණ් ණිතං ෙකොචි කටච් ඡුනා වා දබ් බියා 
වා අන් ෙතොපෙවෙසන් ෙතො නාම නත් ථි, වාෙයොධාතුයාව පවිසති. පවිට් ඨං පවිට් ඨං 
ෙකොචි පලාලසන් ථාරං කත් වා ධාෙරන් ෙතො නාම නත් ථි, වාෙයොධාතුවෙසෙනව 
තිට් ඨති. ඨිතං ඨිතං ෙකොචි උද් ධනං කත් වා අග් ගිං ජාෙලත් වා පචන් ෙතො නාම නත් ථි, 
ෙතෙජොධාතුයාව පච් චති. පක් කං පක් කං ෙකොචි දණ් ඩෙකන වා යට් ඨියා වා බහි 
නීහාරෙකො නාම නත් ථි, වාෙයොධාතුෙයව නීහරති. ඉති වාෙයොධාතු පටිහරති ච, 
වීතිහරති ච, ධාෙරති ච, පරිවත් ෙතති ච, සඤ් චුණ් ෙණති ච, විෙසොෙසති ච, නීහරති ච. 
පථවීධාතු ධාෙරති ච, පරිවත් ෙතති ච, සඤ් චුණ් ෙණති ච, විෙසොෙසති ච. ආෙපොධාතු 
සිෙනෙහති ච, අල් ලත් තඤ් ච අනුපාෙලති. ෙතෙජොධාතු අන් ෙතොපවිට් ඨං පරිපාෙචති. 
ආකාසධාතු අඤ ්ජෙසො ෙහොති. විඤ් ඤාණධාතු තත් ථ තත් ථ සම් මාපෙයොගමන් වාය 
ආභුජතීති. එවං පවත් තපටිසඞ් ඛානවෙසෙනත් ථ අසම් ෙමොහසම් පජඤ් ඤං 
ෙවදිතබ් බං. 

අපි ච ගමනෙතො පරිෙයසනෙතො පරිෙභොගෙතො ආසයෙතො නිධානෙතො 
අපරිපක් කෙතො පරිපක් කෙතො ඵලෙතො නිස් සන් දෙතො සම් මක් ඛනෙතොති, එවං 
දසවිධපටිකූලභාවපච් චෙවක් ඛණෙතො ෙපත් ථ අසම් ෙමොහසම් පජඤ් ඤං ෙවදිතබ් බං. 
විත් ථාරකථා පෙනත් ථ විසුද් ධිමග් ෙග ආහාරපටිකූලසඤ් ඤානිද් ෙදසෙතො 
ගෙහතබ් බා. 

උච් චාරපස් සාවකම් ෙමති උච් චාරස් ස ච පස් සාවස් ස ච කරෙණ. තත් ථ 
පත් තකාෙල උච් චාරපස් සාවං අකෙරොන් තස් ස සකලසරීරෙතො ෙසදා මුච් චන් ති, 
අක් ඛීනි භමන් ති, චිත් තං න එකග් ගං ෙහොති, අඤ් ෙඤ ච ෙරොගා උප් පජ් ජන් ති. 
කෙරොන් තස් ස පන සබ් බං තං න ෙහොතීති අයෙමත් ථ අත් ෙථො. තස් ස වෙසන 
සාත් ථකසම් පජඤ් ඤං ෙවදිතබ් බං. 

අට් ඨාෙන උච් චාරපස් සාවං කෙරොන් තස් ස පන ආපත් ති ෙහොති, අයෙසො වඩ් ඪති, 
ජීවිතන් තරාෙයො ෙහොති, පතිරූෙප ඨාෙන කෙරොන් තස් ස සබ් බං තං න ෙහොතීති 
ඉදෙමත් ථ සප් පායං තස් ස වෙසන සප් පායසම් පජඤ් ඤං. 
කම් මට් ඨානාවිජහනවෙසෙනව ච ෙගොචරසම් පජඤ් ඤං ෙවදිතබ් බං. 

අබ් භන් තෙර අත් තා නාම උච් චාරපස් සාවකම් මං කෙරොන් ෙතො නත් ථි, 
චිත් තකිරියවාෙයොධාතුවිප් ඵාෙරෙනව පන උච් චාරපස් සාවකම් මං ෙහොති. යථා වා පන 
පක් ෙක ගණ් ෙඩ ගණ් ඩෙභෙදන පුබ් බෙලොහිතං අකාමතාය නික් ඛමති. යථා ච 
අතිභරිතා උදකභාජනා උදකං අකාමතාය නික් ඛමති. එවං පක් කාසයමුත් තවත් ථීසු 
සන් නිචිතා උච් චාරපස් සාවා වායුෙවගසමුප් පීළිතා අකාමතායපි නික් ඛමන් ති. ෙසො 
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පනායං එවං නික් ඛමන් ෙතො උච් චාරපස් සාෙවො ෙනව තස් ස භික් ඛුෙනො අත් තෙනො 
ෙහොති, න පරස් ස, ෙකවලං සරීරනිස් සන් ෙදොව ෙහොති. යථා කිං? යථා උදකතුම් බෙතො 
පුරාණුදකං ඡඩ් ෙඩන් තස් ස ෙනව තං අත් තෙනො ෙහොති, න පෙරසං; ෙකවලං 
පටිජග් ගනමත් තෙමව ෙහොති; එවං පවත් තපටිසඞ් ඛානවෙසෙනත් ථ 
අසම් ෙමොහසම් පජඤ් ඤං ෙවදිතබ් බං. 

ගතාදීසු ගෙතති ගමෙන. ඨිෙතති ඨාෙන. නිසින් ෙනති නිසජ් ජාය. සුත් ෙතති 
සයෙන. ජාගරිෙතති ජාගරෙණ. භාසිෙතති කථෙන. තුණ් හීභාෙවති අකථෙන. 
‘‘ගච් ඡන් ෙතො වා ගච් ඡාමීති පජානාති, ඨිෙතො වා ඨිෙතොම් හීති පජානාති, නිසින් ෙනො 
වා නිසින් ෙනොම් හීති පජානාති, සයාෙනො වා සයාෙනොම් හීති පජානාතී’’ති ඉමස් මිඤ් හි 
සුත් ෙත අද් ධානඉරියාපථා කථිතා. ‘‘අභික් කන් ෙත පටික් කන් ෙත ආෙලොකිෙත 
විෙලොකිෙත සමිඤ් ජිෙත පසාරිෙත’’ති ඉමස් මිං මජ් ඣිමා. ‘‘ගෙත ඨිෙත නිසින් ෙන 
සුත් ෙත ජාගරිෙත’’ති ඉධ පන ඛුද් දකචුණ් ණියඉරියාපථා කථිතා. තස ්මා ෙතසුපි 
වුත් තනෙයෙනව සම් පජානකාරිතා ෙවදිතබ් බා. 

තිපිටකමහාසිවත් ෙථෙරො පනාහ – ෙයො චිරං ගන් ත් වා වා චඞ් කමිත් වා වා 
අපරභාෙග ඨිෙතො ඉති පටිසඤ ්චික් ඛති – ‘‘චඞ් කමනකාෙල පවත් තා රූපාරූපධම් මා 
එත් ෙථව නිරුද් ධා’’ති. අයං ගෙත සම් පජානකාරී නාම. 

ෙයො සජ් ඣායං වා කෙරොන් ෙතො, පඤ් හං වා විස ්සජ් ෙජන් ෙතො, කම් මට් ඨානං වා 
මනසිකෙරොන් ෙතො චිරං ඨත් වා අපරභාෙග නිසින් ෙනො ඉති පටිසඤ් චික් ඛති – 
‘‘ඨිතකාෙල පවත් තා රූපාරූපධම් මා එත් ෙථව නිරුද් ධා’’ති. අයං ඨිෙත 
සම් පජානකාරී නාම. 

ෙයො සජ් ඣායාදිකරණවෙසෙනව චිරං නිසීදිත් වා අපරභාෙග උට් ඨාය ඉති 
පටිසඤ් චික් ඛති – ‘‘නිසින් නකාෙල පවත් තා රූපාරූපධම් මා එත් ෙථව නිරුද් ධා’’ති. 
අයං නිසින් ෙන සම් පජානකාරී නාම. 

ෙයො පන නිපන් නෙකො සජ් ඣායං වා කෙරොන් ෙතො කම් මට් ඨානං වා 
මනසිකෙරොන් ෙතො නිද් දං ඔක් කමිත් වා අපරභාෙග උට් ඨාය ඉති පටිසඤ ්චික් ඛති – 
‘‘සයනකාෙල පවත් තා රූපාරූපධම් මා එත් ෙථව නිරුද් ධා’’ති. අයං සුත් ෙත 
ජාගරිෙත ච සම් පජානකාරී නාම. කිරියමයචිත් තානඤ් හි අප් පවත් තනං ෙසොප් පං 
නාම, පවත් තනං ජාගරිතං නාම. 

ෙයො පන භාසමාෙනො – ‘‘අයං සද් ෙදො නාම ඔට් ෙඨ ච පටිච් ච, දන් ෙත ච 
ජිව් හඤ් ච තාලුඤ් ච පටිච් ච, චිත් තස ්ස ච තදනුරූපං පෙයොගං පටිච් ච ජායතී’’ති සෙතො 
සම් පජාෙනොව භාසති. චිරං වා පන කාලං සජ් ඣායං වා කත් වා, ධම් මං වා කෙථත් වා, 
කම් මට් ඨානං වා පවත් ෙතත් වා, පඤ් හං වා විස ්සජ් ෙජත් වා, අපරභාෙග තුණ් හීභූෙතො 
ඉති පටිසඤ් චික් ඛති – ‘‘භාසිතකාෙල උප් පන් නා රූපාරූපධම් මා එත් ෙථව 
නිරුද් ධා’’ති. අයං භාසිෙත සම් පජානකාරී නාම. 
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ෙයො තුණ් හීභූෙතො චිරං ධම් මං වා කම් මට් ඨානං වා මනසිකත් වා අපරභාෙග ඉති 
පටිසඤ් චික් ඛති – ‘‘තුණ් හීභූතකාෙල පවත් තා රූපාරූපධම් මා එත් ෙථව නිරුද් ධා’’ති. 
උපාදාරූපප් පවත් තියඤ් හි සති භාසති නාම, අසති තුණ් හී භවති නාමාති. අයං 
තුණ් හීභාෙව සම් පජානකාරී නාමාති. 

තයිදං මහාසිවත් ෙථෙරන වුත් තං අසම් ෙමොහධුරං මහාසතිපට් ඨානසුත් ෙත 
අධිප් ෙපතං. ඉමස ්මිං පන සාමඤ් ඤඵෙල සබ් බම් පි චතුබ් බිධං සම් පජඤ් ඤං ලබ් භති. 
තස් මා වුත් තනෙයෙනව ෙචත් ථ චතුන් නං සම් පජඤ් ඤානං වෙසන සම් පජානකාරිතා 
ෙවදිතබ් බා. සම් පජානකාරීති ච සබ් බපෙදසු සතිසම් පයුත් තස් ෙසව සම් පජඤ් ඤස් ස 
වෙසන අත් ෙථො ෙවදිතබ් ෙබො. සතිසම් පජඤ් ෙඤන සමන් නාගෙතොති එතස් ස හි 
පදස් ස අයං විත් ථාෙරො. විභඞ් ගප් පකරෙණ පන – ‘‘සෙතො සම් පජාෙනො අභික් කමති, 
සෙතො සම් පජාෙනො පටික් කමතී’’ති එවං එතානි පදානි විභත් තාෙනව. එවං, ෙඛො 
මහාරාජාති එවං සතිසම් පයුත් තස් ස සම් පජඤ් ඤස් ස වෙසන අභික් කමාදීනි 
පවත් ෙතන් ෙතො සතිසම් පජඤ් ෙඤන සමන් නාගෙතො නාම ෙහොතීති අත් ෙථො. 

සන් ෙතොසකථා 

215. ඉධ, මහාරාජ, භික් ඛු සන් තුට් ෙඨො ෙහොතීති එත් ථ සන් තුට් ෙඨොති 
ඉතරීතරපච් චයසන් ෙතොෙසන සමන් නාගෙතො. ෙසො පෙනස සන් ෙතොෙසො 
ද් වාදසවිෙධො ෙහොති, ෙසය්යථිදං – චීවෙර යථාලාභසන් ෙතොෙසො, 
යථාබලසන් ෙතොෙසො, යථාසාරුප් පසන් ෙතොෙසොති තිවිෙධො. එවං පිණ් ඩපාතාදීසු. 
තස් සායං පෙභදවණ් ණනා – 

ඉධ භික් ඛු චීවරං ලභති, සුන් දරං වා අසුන් දරං වා. ෙසො ෙතෙනව යාෙපති, 
අඤ් ඤං න පත් ෙථති, ලභන් ෙතොපි න ගණ් හති. අයමස් ස චීවෙර 
යථාලාභසන් ෙතොෙසො. අථ පන පකතිදුබ් බෙලො වා ෙහොති, ආබාධජරාභිභූෙතො වා, 
ගරුචීවරං පාරුපන් ෙතො කිලමති. ෙසො සභාෙගන භික් ඛුනා සද් ධිං තං පරිවත් ෙතත් වා 
ලහුෙකන යාෙපන් ෙතොපි සන් තුට් ෙඨොව ෙහොති. අයමස් ස චීවෙර 
යථාබලසන් ෙතොෙසො. අපෙරො පණීතපච් චයලාභී ෙහොති. ෙසො පත් තචීවරාදීනං 
අඤ් ඤතරං මහග් ඝපත් තචීවරං බහූනි වා පන පත් තචීවරානි ලභිත් වා ඉදං ෙථරානං 
චිරපබ් බජිතානං, ඉදං බහුස් සුතානං අනුරූපං, ඉදං ගිලානානං, ඉදං අප් පලාභීනං 
ෙහොතූති දත් වා ෙතසං පුරාණචීවරං වා ගෙහත් වා සඞ් කාරකූටාදිෙතො වා නන් තකානි 
උච් චිනිත් වා ෙතහි සඞ් ඝාටිං කත් වා ධාෙරන් ෙතොපි සන් තුට් ෙඨොව ෙහොති. අයමස ්ස 
චීවෙර යථාසාරුප් පසන් ෙතොෙසො. 

ඉධ පන භික් ඛු පිණ් ඩපාතං ලභති ලූඛං වා පණීතං වා, ෙසො ෙතෙනව යාෙපති, 
අඤ් ඤං න පත් ෙථති, ලභන් ෙතොපි න ගණ් හති. අයමස් ස පිණ් ඩපාෙත 
යථාලාභසන් ෙතොෙසො. ෙයො පන අත් තෙනො පකතිවිරුද් ධං වා බ්යාධිවිරුද් ධං වා 
පිණ් ඩපාතං ලභති, ෙයනස් ස පරිභුත් ෙතන අඵාසු ෙහොති. ෙසො සභාගස් ස භික් ඛුෙනො 
තං දත් වා තස් ස හත් ථෙතො සප් පායෙභොජනං භුඤ ්ජිත් වා සමණධම් මං කෙරොන් ෙතොපි 
සන් තුට් ෙඨොව ෙහොති. අයමස ්ස පිණ් ඩපාෙත යථාබලසන් ෙතොෙසො. අපෙරො බහුං 
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පණීතං පිණ් ඩපාතං ලභති. ෙසො තං චීවරං විය 
ෙථරචිරපබ් බජිතබහුස් සුතඅප් පලාභීගිලානානං දත් වා ෙතසං වා ෙසසකං පිණ් ඩාය වා 
චරිත් වා මිස් සකාහාරං භුඤ ්ජන් ෙතොපි සන් තුට් ෙඨොව ෙහොති. අයමස් ස පිණ් ඩපාෙත 
යථාසාරුප් පසන් ෙතොෙසො. 

ඉධ පන භික් ඛු ෙසනාසනං ලභති, මනාපං වා අමනාපං වා, ෙසො ෙතන ෙනව 
ෙසොමනස් සං, න ෙදොමනස් සං උප් පාෙදති; අන් තමෙසො තිණසන් ථාරෙකනපි 
යථාලද් ෙධෙනව තුස් සති. අයමස් ස ෙසනාසෙන යථාලාභසන් ෙතොෙසො. ෙයො පන 
අත් තෙනො පකතිවිරුද් ධං වා බ්යාධිවිරුද් ධං වා ෙසනාසනං ලභති, යත් ථස් ස වසෙතො 
අඵාසු ෙහොති, ෙසො තං සභාගස් ස භික් ඛුෙනො දත් වා තස් ස සන් තෙක 
සප් පායෙසනාසෙන වසන් ෙතොපි සන් තුට් ෙඨොව ෙහොති. අයමස ්ස ෙසනාසෙන 
යථාබලසන් ෙතොෙසො. 

අපෙරො මහාපුඤ් ෙඤො ෙලණමණ් ඩපකූටාගාරාදීනි බහූනි පණීතෙසනාසනානි 
ලභති. ෙසො තානි චීවරං විය ෙථරචිරපබ් බජිතබහුස් සුතඅප් පලාභීගිලානානං දත් වා 
යත් ථ කත් ථචි වසන් ෙතොපි සන් තුට් ෙඨොව ෙහොති. අයමස් ස ෙසනාසෙන 
යථාසාරුප් පසන් ෙතොෙසො. ෙයොපි – ‘‘උත් තමෙසනාසනං නාම පමාදට් ඨානං, තත් ථ 
නිසින් නස් ස ථිනමිද් ධං ඔක් කමති, නිද් දාභිභූතස් ස පුන පටිබුජ් ඣෙතො කාමවිතක් කා 
පාතුභවන් තී’’ති පටිසඤ් චික් ඛිත් වා තාදිසං ෙසනාසනං පත් තම් පි න සම් පටිච් ඡති. 
ෙසො තං පටික් ඛිපිත් වා අබ් ෙභොකාසරුක් ඛමූලාදීසු වසන් ෙතොපි සන් තුට් ෙඨොව ෙහොති. 
අයම් පිස් ස ෙසනාසෙන යථාසාරුප් පසන් ෙතොෙසො. 

ඉධ පන භික් ඛු ෙභසජ් ජං ලභති, ලූඛං වා පණීතං වා, ෙසො යං ලභති, ෙතෙනව 
තුස් සති, අඤ් ඤං න පත් ෙථති, ලභන් ෙතොපි න ගණ් හති. අයමස් ස ගිලානපච් චෙය 
යථාලාභසන් ෙතොෙසො. ෙයො පන ෙතෙලන අත් ථිෙකො ඵාණිතං ලභති. ෙසො තං 
සභාගස් ස භික් ඛුෙනො දත් වා තස් ස හත් ථෙතො ෙතලං ගෙහත් වා අඤ් ඤෙදව වා 
පරිෙයසිත් වා ෙභසජ් ජං කෙරොන් ෙතොපි සන් තුට් ෙඨොව ෙහොති. අයමස ්ස 
ගිලානපච් චෙය යථාබලසන් ෙතොෙසො. 

අපෙරො මහාපුඤ් ෙඤො බහුං ෙතලමධුඵාණිතාදිපණීතෙභසජ් ජං ලභති. ෙසො තං 
චීවරං විය ෙථරචිරපබ් බජිතබහුස් සුතඅප් පලාභීගිලානානං දත් වා ෙතසං ආභෙතන 
ෙයන ෙකනචි යාෙපන් ෙතොපි සන් තුට් ෙඨොව ෙහොති. ෙයො පන එකස් මිං භාජෙන 
මුත් තහරීටකං ඨෙපත් වා එකස් මිං චතුමධුරං – ‘‘ගණ් හාහි, භන් ෙත, යදිච් ඡසී’’ති 
වුච් චමාෙනො සචස් ස ෙතසු අඤ ්ඤතෙරනපි ෙරොෙගො වූපසම් මති, අථ මුත් තහරීටකං 
නාම බුද් ධාදීහි වණ් ණිතන් ති චතුමධුරං පටික් ඛිපිත් වා මුත් තහරීටෙකෙනව ෙභසජ් ජං 
කෙරොන් ෙතො පරමසන් තුට් ෙඨොව ෙහොති. අයමස ්ස ගිලානපච් චෙය 
යථාසාරුප් පසන් ෙතොෙසො. 

ඉමිනා පන ද් වාදසවිෙධන ඉතරීතරපච් චයසන් ෙතොෙසන සමන් නාගතස් ස 
භික් ඛුෙනො අට් ඨ පරික් ඛාරා වට් ටන් ති. තීණි චීවරානි, පත් ෙතො, 
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දන් තකට් ඨච් ෙඡදනවාසි, එකා සූචි, කායබන් ධනං පරිස් සාවනන් ති. වුත් තම් පි ෙචතං 
– 

‘‘තිචීවරඤ් ච පත් ෙතො ච, වාසි සූචි ච බන් ධනං; 
පරිස් සාවෙනන අට් ෙඨෙත, යුත් තෙයොගස් ස භික් ඛුෙනො’’ති. 

ෙත සබ් ෙබ කායපරිහාරිකාපි ෙහොන් ති කුච් ඡිපරිහාරිකාපි. කථං? තිචීවරං තාව 
නිවාෙසත් වා ච පාරුපිත් වා ච විචරණකාෙල කායං පරිහරති, ෙපොෙසතීති 
කායපරිහාරිකං ෙහොති. චීවරකණ් ෙණන උදකං පරිස් සාෙවත් වා පිවනකාෙල 
ඛාදිතබ් බඵලාඵලගහණකාෙල ච කුච් ඡිං පරිහරති; ෙපොෙසතීති කුච් ඡිපරිහාරිකං 
ෙහොති. 

පත් ෙතොපි ෙතන උදකං උද් ධරිත් වා න් හානකාෙල කුටිපරිභණ් ඩකරණකාෙල ච 
කායපරිහාරිෙකො ෙහොති. ආහාරං ගෙහත් වා භුඤ් ජනකාෙල කුච් ඡිපරිහාරිෙකො. 

වාසිපි තාය දන් තකට් ඨච් ෙඡදනකාෙල මඤ් චපීඨානං 
අඞ් ගපාදචීවරකුටිදණ් ඩකසජ් ජනකාෙල ච කායපරිහාරිකා ෙහොති. 
උච් ඡුෙඡදනනාළිෙකරාදිතච් ඡනකාෙල කුච් ඡිපරිහාරිකා. 

සූචිපි චීවරසිබ් බනකාෙල කායපරිහාරිකා ෙහොති. පූවං වා ඵලං වා විජ් ඣිත් වා 
ඛාදනකාෙල කුච් ඡිපරිහාරිකා. 

කායබන් ධනං බන් ධිත් වා විචරණකාෙල කායපරිහාරිකං. උච් ඡුආදීනි බන් ධිත් වා 
ගහණකාෙල කුච් ඡිපරිහාරිකං. 

පරිස් සාවනං ෙතන උදකං පරිස් සාෙවත් වා න් හානකාෙල, 
ෙසනාසනපරිභණ් ඩකරණකාෙල ච කායපරිහාරිකං. පානීයං පරිස් සාවනකාෙල, 
ෙතෙනව තිලතණ් ඩුලපුථුකාදීනි ගෙහත් වා ඛාදනකාෙල ච කුච් ඡිපරිහාරියං. අයං 
තාව අට් ඨපරික් ඛාරිකස් ස පරික් ඛාරමත් තා. නවපරික් ඛාරිකස් ස පන ෙසය්යං 
පවිසන් තස් ස තතට් ඨකං පච් චත් ථරණං වා කුඤ් චිකා වා වට් ටති. දසපරික් ඛාරිකස් ස 
නිසීදනං වා චම් මඛණ් ඩං වා වට් ටති. එකාදසපරික් ඛාරිකස් ස පන කත් තරයට් ඨි වා 
ෙතලනාළිකා වා වට් ටති. ද් වාදසපරික් ඛාරිකස් ස ඡත් තං වා උපාහනං වා වට් ටති. 
එෙතසු ච අට් ඨපරික් ඛාරිෙකොව සන් තුට් ෙඨො, ඉතෙර අසන් තුට් ඨා මහිච් ඡා මහාභාරාති 
න වත් තබ් බා. එෙතපි හි අප් පිච් ඡාව සන් තුට් ඨාව සුභරාව සල් ලහුකවුත් තිෙනොව. 
භගවා පන න යිමං සුත් තං ෙතසං වෙසන කෙථසි, අට් ඨපරික් ඛාරිකස් ස වෙසන 
කෙථසි. ෙසො හි ඛුද් දකවාසිඤ් ච සූචිඤ ්ච පරිස් සාවෙන පක් ඛිපිත් වා පත් තස් ස 
අන් ෙතො ඨෙපත් වා පත් තං අංසකූෙට ලග් ෙගත් වා තිචීවරං කායපටිබද් ධං කත් වා 
ෙයනිච් ඡකං සුඛං පක් කමති. පටිනිවත් ෙතත් වා ගෙහතබ් බං නාමස් ස න ෙහොති. ඉති 
ඉමස් ස භික් ඛුෙනො සල් ලහුකවුත් තිතං දස් ෙසන් ෙතො භගවා – ‘‘සන් තුට් ෙඨො ෙහොති 
කායපරිහාරිෙකන චීවෙරනා’’තිආදිමාහ. තත් ථ කායපරිහාරිෙකනාති 
කායපරිහරණමත් තෙකන. කුච් ඡිපරිහාරිෙකනාති කුච් ඡිපරිහරණමත් තෙකන. 
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සමාදාෙයව පක් කමතීති අට් ඨපරික් ඛාරමත් තකං සබ් බං ගෙහත් වාව කායපටිබද් ධං 
කත් වාව ගච් ඡති. ‘‘මම විහාෙරො පරිෙවණං උපට් ඨාෙකො’’ති ආසඞ් ෙගො වා බන් ෙධො 
වා න ෙහොති. ෙසො ජියා මුත් ෙතො සෙරො විය, යූථා අපක් කන් ෙතො මදහත් ථී විය ච 
ඉච් ඡිතිච් ඡිතං ෙසනාසනං වනසණ් ඩං රුක් ඛමූලං වනපබ් භාරං පරිභුඤ් ජන් ෙතො 
එෙකොව තිට් ඨති, එෙකොව නිසීදති. සබ් බිරියාපෙථසු එෙකොව අදුතිෙයො. 

‘‘චාතුද් දිෙසො අප් පටිෙඝො ච ෙහොති, 
සන් තුස් සමාෙනො ඉතරීතෙරන; 
පරිස් සයානං සහිතා අඡම් භී, 
එෙකො චෙර ඛග් ගවිසාණකප් ෙපො’’ති. (සු. නි. 42); 

එවං වණ් ණිතං ඛග් ගවිසාණකප් පතං ආපජ් ජති. 

ඉදානි තමත් ථං උපමාය සාෙධන් ෙතො – ‘‘ෙසය්යථාපී’’තිආදිමාහ. තත් ථ පක් ඛී 
සකුෙණොති පක් ඛයුත් ෙතො සකුෙණො. ෙඩතීති උප් පතති. අයං පෙනත් ථ 
සඞ් ෙඛපත් ෙථො – සකුණා නාම ‘‘අසුකස් මිං පෙදෙස රුක් ෙඛො පරිපක් කඵෙලො’’ති 
ඤත් වා නානාදිසාහි ආගන් ත් වා නඛපත් තතුණ් ඩාදීහි තස් ස ඵලානි විජ් ඣන් තා 
විධුනන් තා ඛාදන් ති. ‘ඉදං අජ් ජතනාය, ඉදං ස ්වාතනාය භවිස ්සතී’ති ෙතසං න ෙහොති. 
ඵෙල පන ඛීෙණ ෙනව රුක් ඛස ්ස ආරක් ඛං ඨෙපන් ති, න තත් ථ පත් තං වා නඛං වා 
තුණ් ඩං වා ඨෙපන් ති. අථ ෙඛො තස් මිං රුක් ෙඛ අනෙපක් ෙඛො හුත් වා, ෙයො යං 
දිසාභාගං ඉච් ඡති, ෙසො ෙතන සපත් තභාෙරොව උප් පතිත් වා ගච් ඡති. එවෙමව අයං 
භික් ඛු නිස් සඞ් ෙගො නිරෙපක් ෙඛො ෙයන කාමං පක් කමති. ෙතන වුත් තං ‘‘සමාදාෙයව 
පක් කමතී’’ති. 

නීවරණප් පහානකථා 

216. ෙසො ඉමිනා චාතිආදිනා කිං දස ්ෙසති? අරඤ් ඤවාසස් ස පච් චයසම් පත් තිං 
දස් ෙසති. යස් ස හි ඉෙම චත් තාෙරො පච් චයා නත් ථි, තස් ස අරඤ් ඤවාෙසො න ඉජ් ඣති. 
තිරච් ඡානගෙතහි වා වනචරෙකහි වා සද් ධිං වත් තබ් බතං ආපජ් ජති. අරඤ ්ෙඤ 
අධිවත් ථා ෙදවතා – ‘‘කිං එවරූපස් ස පාපභික් ඛුෙනො අරඤ ්ඤවාෙසනා’’ති 
ෙභරවසද් දං සාෙවන් ති, හත් ෙථහි සීසං පහරිත් වා පලායනාකාරං කෙරොන් ති. 
‘‘අසුෙකො භික් ඛු අරඤ් ඤං පවිසිත් වා ඉදඤ් චිදඤ් ච පාපකම් මං අකාසී’’ති අයෙසො 
පත් ථරති. යස් ස පෙනෙත චත් තාෙරො පච් චයා අත් ථි, තස් ස අරඤ් ඤවාෙසො ඉජ් ඣති. 
ෙසො හි අත් තෙනො සීලං පච් චෙවක් ඛන් ෙතො කිඤ් චි කාළකං වා තිලකං වා 
අපස් සන් ෙතො පීතිං උප් පාෙදත් වා තං ඛයවයෙතො සම් මසන් ෙතො අරියභූමිං ඔක් කමති. 
අරඤ් ෙඤ අධිවත් ථා ෙදවතා අත් තමනා වණ් ණං භණන් ති. ඉතිස් ස උදෙක 
පක් ඛිත් තෙතලබින් දු විය යෙසො විත් ථාරිෙකො ෙහොති. 

තත් ථ විවිත් තන් ති සුඤ් ඤං, අප් පසද් දං, අප් පනිග් ෙඝොසන් ති අත් ෙථො. එතෙදව හි 
සන් ධාය විභඞ් ෙග – ‘‘විවිත් තන් ති සන් තිෙක ෙචපි ෙසනාසනං ෙහොති, තඤ් ච 
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අනාකිණ් ණං ගහට් ෙඨහි පබ් බජිෙතහි. ෙතන තං විවිත් ත’’න් ති වුත් තං. ෙසති ෙචව 
ආසති ච එත් ථාති ෙසනාසනං මඤ් චපීඨාදීනෙමතං අධිවචනං. ෙතනාහ – 
‘‘ෙසනාසනන් ති මඤ් ෙචොපි ෙසනාසනං, පීඨම් පි, භිසිපි, බිම් ෙබොහනම් පි, විහාෙරොපි, 
අඩ් ඪෙයොෙගොපි, පාසාෙදොපි, හම් මියම් පි, ගුහාපි, අට් ෙටොපි, මාෙළොපි ෙලණම් පි, 
ෙවළුගුම් ෙබොපි, රුක් ඛමූලම් පි, මණ් ඩෙපොපි, ෙසනාසනං, යත් ථ වා පන භික් ඛූ 
පටික් කමන් ති, සබ් බෙමතං ෙසනාසන’’න් ති (විභ. 527). 

අපි ච – ‘‘විහාෙරො අඩ් ඪෙයොෙගො පාසාෙදො හම් මියං ගුහා’’ති ඉදං 
විහාරෙසනාසනං නාම. ‘‘මඤ් ෙචො පීඨං භිසි බිම් ෙබොහන’’න් ති ඉදං 
මඤ් චපීඨෙසනාසනං නාම. ‘‘චිමිලිකා චම් මඛණ් ෙඩො තිණසන් ථාෙරො 
පණ් ණසන් ථාෙරො’’ති ඉදං සන් ථතෙසනාසනං නාම. ‘‘යත් ථ වා පන භික් ඛූ 
පටික් කමන් තී’’ති ඉදං ඔකාසෙසනාසනං නාමාති. එවං චතුබ් බිධං ෙසනාසනං ෙහොති, 
තං සබ් බං ෙසනාසනග් ගහෙණන සඞ් ගහිතෙමව. 

ඉධ පනස් ස සකුණසදිසස් ස චාතුද් දිසස් ස භික් ඛුෙනො අනුච් ඡවිකෙසනාසනං 
දස් ෙසන් ෙතො අරඤ ්ඤං රුක් ඛමූලන් තිආදිමාහ. තත් ථ අරඤ් ඤන් ති නික් ඛමිත් වා බහි 
ඉන් දඛීලා සබ් බෙමතං අරඤ ්ඤන් ති. ඉදං භික් ඛුනීනං වෙසන ආගතං. ‘‘ආරඤ් ඤකං 
නාම ෙසනාසනං පඤ් චධනුසතිකං පච් ඡිම’’න් ති (පාරා. 654) ඉදං පන ඉමස් ස 
භික් ඛුෙනො අනුරූපං. තස් ස ලක් ඛණං විසුද් ධිමග් ෙග ධුතඞ් ගනිද් ෙදෙස වුත් තං. 
රුක් ඛමූලන් ති යං කිඤ් චි සන් දච් ඡායං විවිත් තරුක් ඛමූලං. පබ් බතන් ති ෙසලං. තත් ථ 
හි උදකෙසොණ් ඩීසු උදකකිච් චං කත් වා සීතාය රුක් ඛච් ඡායාය නිසින් නස් ස 
නානාදිසාසු ඛායමානාසු සීෙතන වාෙතන බීජියමානස් ස චිත් තං එකග් ගං ෙහොති. 
කන් දරන් ති කං වුච් චති උදකං, ෙතන දාරිතං, උදෙකන භින් නං පබ් බතපෙදසං. යං 
නදීතුම් බන් තිපි, නදීකුඤ් ජන් තිපි වදන් ති. තත් ථ හි රජතපට් ටසදිසා වාලිකා ෙහොති, 
මත් ථෙක මණිවිතානං විය වනගහණං, මණිඛන් ධසදිසං උදකං සන් දති. එවරූපං 
කන් දරං ඔරුය් හ පානීයං පිවිත් වා ගත් තානි සීතානි කත් වා වාලිකං උස ්සාෙපත් වා 
පංසුකූලචීවරං පඤ් ඤෙපත් වා නිසින් නස් ස සමණධම් මං කෙරොෙතො චිත් තං එකග් ගං 
ෙහොති. ගිරිගුහන් ති ද් වින් නං පබ් බතානං අන් තෙර, එකස් මිංෙයව වා උමග් ගසදිසං 
මහාවිවරං සුසානලක් ඛණං විසුද් ධිමග් ෙග වුත් තං. වනපත් ථන් ති ගාමන් තං 
අතික් කමිත් වා මනුස් සානං අනුපචාරට් ඨානං, යත් ථ න කසන් ති න වපන් ති, 
ෙතෙනවාහ – ‘‘වනපත් ථන් ති දූරානෙමතං ෙසනාසනානං අධිවචන’’න් තිආදි. 
අබ් ෙභොකාසන් ති අච් ඡන් නං. ආකඞ් ඛමාෙනො පෙනත් ථ චීවරකුටිං කත් වා වසති. 
පලාලපුඤ් ජන් ති පලාලරාසි. මහාපලාලපුඤ් ජෙතො හි පලාලං නික් කඩ් ඪිත් වා 
පබ් භාරෙලණසදිෙස ආලෙය කෙරොන් ති, ගච් ඡගුම් භාදීනම් පි උපරි පලාලං 
පක් ඛිපිත් වා ෙහට් ඨා නිසින් නා සමණධම් මං කෙරොන් ති. තං සන් ධාෙයතං වුත් තං. 

පච් ඡාභත් තන් ති භත් තස් ස පච් ඡෙතො. පිණ් ඩපාතපටික් කන් ෙතොති 
පිණ් ඩපාතපරිෙයසනෙතො පටික් කන් ෙතො. පල් ලඞ් කන් ති සමන් තෙතො 
ඌරුබද් ධාසනං. ආභුජිත් වාති බන් ධිත් වා. උජුං කායං පණිධායාති උපරිමං සරීරං 
උජුං ඨෙපත් වා අට් ඨාරස පිට් ඨිකණ් ටකට් ඨිෙක ෙකොටියා ෙකොටිං පටිපාෙදත් වා. 
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එවඤ් හි නිසින් නස් ස චම් මමංසන් හාරූනි න පණමන් ති. අථස ්ස යා ෙතසං 
පණමනපච් චයා ඛෙණ ඛෙණ ෙවදනා උප් පජ් ෙජය ං, තා නුප් පජ් ජන් ති. තාසු 
අනුප් පජ් ජමානාසු චිත් තං එකග් ගං ෙහොති, කම් මට් ඨානං න පරිපතති, වුඩ් ඪිං ඵාතිං 
ෙවපුල් ලං උපගච් ඡති. පරිමුඛං සතිං උපට් ඨෙපත් වාති කම් මට් ඨානාභිමුඛං සතිං 
ඨපයිත් වා. මුඛසමීෙප වා කත් වාති අත් ෙථො. ෙතෙනව විභඞ් ෙග වුත් තං – ‘‘අයං සති 
උපට් ඨිතා ෙහොති සූපට් ඨිතා නාසිකග් ෙග වා මුඛනිමිත් ෙත වා, ෙතන වුච් චති පරිමුඛං 
සතිං උපට් ඨෙපත් වා’’ති (විභ. 537). අථවා පරීති පරිග් ගහට් ෙඨො. මුඛන් ති 
නිය්යානට් ෙඨො. සතීති උපට් ඨානට් ෙඨො. ෙතන වුච් චති – ‘‘පරිමුඛං සති’’න් ති. එවං 
පටිසම් භිදායං වුත් තනෙයනෙපත් ථ අත් ෙථො දට් ඨබ් ෙබො. තතායං සඞ් ෙඛෙපො – 
‘‘පරිග් ගහිතනිය්යානසතිං කත් වා’’ති. 

217. අභිජ් ඣං ෙලොෙකති එත් ථ ලුජ් ජනපලුජ් ජනට් ෙඨන පඤ් චුපාදානක් ඛන් ධා 
ෙලොෙකො, තස් මා පඤ් චසු උපාදානක් ඛන් ෙධසු රාගං පහාය කාමච් ඡන් දං 
වික් ඛම් ෙභත් වාති අයෙමත් ථත් ෙථො. විගතාභිජ් ෙඣනාති වික් ඛම් භනවෙසන 
පහීනත් තා විගතාභිජ් ෙඣන, න චක් ඛුවිඤ් ඤාණසදිෙසනාති අත් ෙථො. අභිජ් ඣාය 
චිත් තං පරිෙසොෙධතීති අභිජ් ඣාෙතො චිත් තං පරිෙමොෙචති. යථා තං සා මුඤ් චති ෙචව, 
මුඤ් චිත් වා ච න පුන ගණ් හති, එවං කෙරොතීති අත් ෙථො. බ්යාපාදපෙදොසං 
පහායාතිආදීසුපි එෙසව නෙයො. බ්යාපජ් ජති ඉමිනා චිත් තං පූතිකුම් මාසාදෙයො විය 
පුරිමපකතිං විජහතීති බ්යාපාෙදො. විකාරාපත් තියා පදුස් සති, පරං වා පදූෙසති 
විනාෙසතීති පෙදොෙසො. උභයෙමතං ෙකොධස් ෙසවාධිවචනං. ථිනං චිත් තෙගලඤ් ඤං. 
මිද් ධං ෙචතසිකෙගලඤ් ඤං, ථිනඤ් ච මිද් ධඤ් ච ථිනමිද් ධං. ආෙලොකසඤ් ඤීති 
රත් තිම් පි දිවාදිට් ඨාෙලොකසඤ් ජානනසමත් ථාය විගතනීවරණාය පරිසුද් ධාය 
සඤ් ඤාය සමන් නාගෙතො. සෙතො සම් පජාෙනොති සතියා ච ඤාෙණන ච 
සමන් නාගෙතො. ඉදං උභයං ආෙලොකසඤ් ඤාය උපකාරත් තා වුත් තං. උද් ධච් චඤ් ච 
කුක් කුච් චඤ් ච උද් ධච් චකුක් කුච් චං. තිණ් ණවිචිකිච් ෙඡොති විචිකිච් ඡං තරිත් වා 
අතික් කමිත් වා ඨිෙතො. ‘‘කථමිදං කථමිද’’න් ති එවං නප් පවත් තතීති අකථංකථී. 
කුසෙලසු ධම් ෙමසූති අනවජ් ෙජසු ධම් ෙමසු. ‘‘ඉෙම නු ෙඛො කුසලා කථමිෙම 
කුසලා’’ති එවං න විචිකිච් ඡති. න කඞ් ඛතීති අත් ෙථො. අයෙමත් ථ සඞ් ෙඛෙපො. ඉෙමසු 
පන නීවරෙණසු වචනත් ථලක් ඛණාදිෙභදෙතො යං වත් තබ් බං සියා, තං සබ් බං 
විසුද් ධිමග් ෙග වුත් තං. 

218. යා පනායං ෙසය්යථාපි මහාරාජාති උපමා වුත් තා. තත් ථ ඉණං ආදායාති 
වඩ් ඪියා ධනං ගෙහත් වා. බ්යන් තිං කෙරය්යාති විගතන් තං කෙරය්ය, යථා ෙතසං 
කාකණිකමත් ෙතොපි පරියන් ෙතො නාම නාවසිස් සති, එවං කෙරය්ය; සබ් බෙසො 
පටිනිය්යාෙතය්යාති අත් ෙථො. තෙතො නිදානන් ති ආණණ්යනිදානං. ෙසො හි 
‘‘අණෙණොම් හී’’ති ආවජ් ජන් ෙතො බලවපාෙමොජ් ජං ලභති, ෙසොමනස් සං අධිගච් ඡති, 
ෙතන වුත් තං – ‘‘ලෙභථ පාෙමොජ් ජං, අධිගච් ෙඡය්ය ෙසොමනස් ස’’න් ති. 

219. විසභාගෙවදනුප් පත් තියා කකෙචෙනව චතුඉරියාපථං ඡින් දන් ෙතො 
ආබාධතීති ආබාෙධො, ස් වාස් ස අත් ථීති ආබාධිෙකො. තං සමුට් ඨාෙනන දුක් ෙඛන 
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දුක් ඛිෙතො. අධිමත් තගිලාෙනොති බාළ් හගිලාෙනො. නච් ඡාෙදය්යාති 
අධිමත් තබ්යාධිපෙරතතාය න රුච් ෙචය්ය. බලමත් තාති බලෙමව, බලඤ් චස් ස කාෙය 
න භෙවය්යාති අත් ෙථො. තෙතොනිදානන් ති ආෙරොග්යනිදානං. තස් ස හි – 
‘‘අෙරොෙගොම් හී’’ති ආවජ් ජයෙතො තදුභයං ෙහොති. ෙතන වුත් තං – ‘‘ලෙභථ 
පාෙමොජ් ජං, අධිගච් ෙඡය්ය ෙසොමනස් ස’’න් ති. 

220. න චස් ස කිඤ් චි ෙභොගානං වෙයොති කාකණිකමත් තම් පි ෙභොගානං වෙයො න 
භෙවය්ය. තෙතොනිදානන් ති බන් ධනාෙමොක් ඛනිදානං. ෙසසං වුත් තනෙයෙනව 
සබ් බපෙදසු ෙයොෙජතබ් බං. 

221-222. අනත් තාධීෙනොති න අත් තනි අධීෙනො, අත් තෙනො රුචියා කිඤ් චි කාතුං 
න ලභති. පරාධීෙනොති පෙරසු අධීෙනො පරස් ෙසව රුචියා වත් තති. න ෙයන කාමං 
ගෙමොති ෙයන දිසාභාෙගනස් ස ගන් තුකාමතා ෙහොති, ඉච් ඡා උප් පජ් ජති ගමනාය, 
ෙතන ගන් තුං න ලභති. දාසබ්යාති දාසභාවා. භුජිස් ෙසොති අත් තෙනො සන් තෙකො. 
තෙතොනිදානන් ති භුජිස් සනිදානං. කන් තාරද් ධානමග් ගන් ති කන් තාරං අද් ධානමග් ගං, 
නිරුදකං දීඝමග් ගන් ති අත් ෙථො. තෙතොනිදානන් ති ෙඛමන් තභූමිනිදානං. 

223. ඉෙම පඤ් ච නීවරෙණ අප් පහීෙනති එත් ථ භගවා 
අප් පහීනකාමච් ඡන් දනීවරණං ඉණසදිසං, ෙසසානි ෙරොගාදිසදිසානි කත් වා දස් ෙසති. 
තතායං සදිසතා. ෙයො හි පෙරසං ඉණං ගෙහත් වා විනාෙසති, ෙසො ෙතහි ඉණං ෙදහීති 
වුච් චමාෙනොපි ඵරුසං වුච් චමාෙනොපි බජ් ඣමාෙනොපි වධීයමාෙනොපි කිඤ් චි 
පටිබාහිතුං න සක් ෙකොති, සබ් බං තිතික් ඛති. තිතික් ඛාකාරණං හිස ්ස තං ඉණං ෙහොති. 
එවෙමව ෙයො යම් හි කාමච් ඡන් ෙදන රජ් ජති, තණ් හාසහගෙතන තං වත් ථුං ගණ් හති, 
ෙසො ෙතන ඵරුසං වුච් චමාෙනොපි බජ් ඣමාෙනොපි වධීයමාෙනොපි සබ් බං තිතික් ඛති, 
තිතික් ඛාකාරණං හිස ්ස ෙසො කාමච් ඡන් ෙදො ෙහොති, ඝරසාමිෙකහි වධීයමානානං 
ඉත් ථීනං වියාති, එවං ඉණං විය කාමච් ඡන් ෙදො දට් ඨබ් ෙබො. 

යථා පන පිත් තෙරොගාතුෙරො මධුසක් කරාදීසුපි දින් ෙනසු පිත් තෙරොගාතුරතාය 
ෙතසං රසං න වින් දති, ‘‘තිත් තකං තිත් තක’’න් ති උග් ගිරතිෙයව. එවෙමව 
බ්යාපන් නචිත් ෙතො හිතකාෙමහි ආචරියුපජ් ඣාෙයහි අප් පමත් තකම් පි ඔවදියමාෙනො 
ඔවාදං න ගණ් හති. ‘‘අති විය ෙම තුම් ෙහ උපද් දෙවථා’’තිආදීනි වත් වා විබ් භමති. 
පිත් තෙරොගාතුරතාය ෙසො පුරිෙසො මධුසක් කරාදීනං විය ෙකොධාතුරතාය 
ඣානසුඛාදිෙභදං සාසනරසං න වින් දතීති. එවං ෙරොෙගො විය බ්යාපාෙදො දට් ඨබ් ෙබො. 

යථා පන නක් ඛත් තදිවෙස බන් ධනාගාෙර බද් ෙධො පුරිෙසො නක් ඛත් තස් ස ෙනව 
ආදිං න මජ් ඣං න පරිෙයොසානං පස ්සති. ෙසො දුතියදිවෙස මුත් ෙතො අෙහො හිෙය්යො 
නක් ඛත් තං මනාපං, අෙහො නච් චං, අෙහො ගීතන් තිආදීනි සුත් වාපි පටිවචනං න ෙදති. 
කිං කාරණා? නක් ඛත් තස් ස අනනුභූතත් තා. එවෙමව ථිනමිද් ධාභිභූෙතො භික් ඛු 
විචිත් තනෙයපි ධම් මස් සවෙන පවත් තමාෙන ෙනව තස් ස ආදිං න මජ් ඣං න 
පරිෙයොසානං ජානාති. ෙසොපි උට් ඨිෙත ධම් මස් සවෙන අෙහො ධම් මස් සවනං, අෙහො 
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කාරණං, අෙහො උපමාති ධම් මස් සවනස් ස වණ් ණං භණමානානං සුත් වාපි පටිවචනං 
න ෙදති. කිං කාරණා? ථිනමිද් ධවෙසන ධම් මකථාය අනනුභූතත් තා. එවං 
බන් ධනාගාරං විය ථිනමිද් ධං දට් ඨබ් බං. 

යථා පන නක් ඛත් තං කීළන් ෙතොපි දාෙසො – ‘‘ඉදං නාම අච් චායිකං කරණීයං 
අත් ථි, සීඝං තත් ථ ගච් ඡාහි. ෙනො ෙච ගච් ඡසි, හත් ථපාදං වා ෙත ඡින් දාමි 
කණ් ණනාසං වා’’ති වුත් ෙතො සීඝං ගච් ඡතිෙයව. නක් ඛත් තස් ස 
ආදිමජ් ඣපරිෙයොසානං අනුභවිතුං න ලභති, කස් මා? පරාධීනතාය, එවෙමව විනෙය 
අපකතඤ් ඤුනා විෙවකත් ථාය අරඤ් ඤං පවිට් ෙඨනාපි කිස් මිඤ් චිෙදව අන් තමෙසො 
කප් පියමංෙසපි අකප් පියමංසසඤ් ඤාය උප් පන් නාය විෙවකං පහාය 
සීලවිෙසොධනත් ථං විනයධරස් ස සන් තිකං ගන් තබ් බං ෙහොති, විෙවකසුඛං අනුභවිතුං 
න ලභති, කස් මා? උද් ධච් චකුක් කුච් චාභිභූතතායාති. එවං දාසබ්යං විය 
උද් ධච් චකුක් කුච් චං දට් ඨබ් බං. 

යථා පන කන් තාරද් ධානමග් ගප් පටිපන් ෙනො පුරිෙසො ෙචොෙරහි මනුස් සානං 
විලුත් ෙතොකාසං පහෙතොකාසඤ් ච දිස් වා දණ් ඩකසද් ෙදනපි සකුණසද් ෙදනපි ‘‘ෙචොරා 
ආගතා’’ති උස් සඞ් කිතපරිසඞ් කිෙතොව ෙහොති, ගච් ඡතිපි තිට් ඨතිපි නිවත් තතිපි, 
ගතට් ඨානෙතො අගතට් ඨානෙමව බහුතරං ෙහොති. ෙසො කිච් ෙඡන කසිෙරන 
ෙඛමන් තභූමිං පාපුණාති වා න වා පාපුණාති. එවෙමව යස් ස අට් ඨසු ඨාෙනසු 
විචිකිච් ඡා උප් පන් නා ෙහොති, ෙසො – ‘‘බුද් ෙධො නු ෙඛො, ෙනො නු ෙඛො 
බුද් ෙධො’’තිආදිනා නෙයන විචිකිච් ඡන් ෙතො අධිමුච් චිත් වා සද් ධාය ගණ් හිතුං න 
සක් ෙකොති. අසක් ෙකොන් ෙතො මග් ගං වා ඵලං වා න පාපුණාතීති. යථා 
කන් තාරද් ධානමග් ෙග – ‘‘ෙචොරා අත් ථි නත් ථී’’ති පුනප් පුනං ආසප් පනපරිසප් පනං 
අපරිෙයොගාහනං ඡම් භිතත් තං චිත් තස ්ස උප් පාෙදන් ෙතො ෙඛමන් තපත් තියා 
අන් තරායං කෙරොති, එවං විචිකිච් ඡාපි – ‘‘බුද් ෙධො නු ෙඛො, න බුද් ෙධො’’තිආදිනා 
නෙයන පුනප් පුනං ආසප් පනපරිසප් පනං අපරිෙයොගාහනං ඡම් භිතත් තං චිත් තස ්ස 
උප් පාදයමානා අරියභූමිප් පත් තියා අන් තරායං කෙරොතීති කන් තාරද් ධානමග් ෙගො විය 
විචිකිච් ඡා දට් ඨබ් බා. 

224. ඉදානි – ‘‘ෙසය්යථාපි, මහාරාජ, ආණණ්ය’’න් ති එත් ථ භගවා 
පහීනකාමච් ඡන් දනීවරණං ආණණ්යසදිසං, ෙසසානි ආෙරොග්යාදිසදිසානි කත් වා 
දස් ෙසති. තතායං සදිසතා, යථා හි පුරිෙසො ඉණං ආදාය කම් මන් ෙත පෙයොෙජත් වා 
සමිද් ධතං පත් ෙතො – ‘‘ඉදං ඉණං නාම පලිෙබොධමූල’’න් ති චින් ෙතත් වා සවඩ් ඪිකං 
ඉණං නිය්යාෙතත් වා පණ් ණං ඵාලාෙපය්ය. අථස ්ස තෙතො පට් ඨාය ෙනව ෙකොචි දූතං 
ෙපෙසති, න පණ් ණං. ෙසො ඉණසාමිෙක දිස් වාපි සෙච ඉච් ඡති, ආසනා උට් ඨහති, 
ෙනො ෙච න උට් ඨහති, කස් මා? ෙතහි සද් ධිං නිල් ෙලපතාය අලග් ගතාය. එවෙමව 
භික් ඛු – ‘‘අයං කාමච් ඡන් ෙදො නාම පලිෙබොධමූල’’න් ති චින් ෙතත් වා ඡ ධම් ෙම 
භාෙවත් වා කාමච් ඡන් දනීවරණං පජහති. ෙත පන ඡ ධම් ෙම මහාසතිපට් ඨාෙන 
වණ් ණයිස් සාම. තස ්ෙසවං පහීනකාමච් ඡන් දස් ස යථා ඉණමුත් තස් ස පුරිසස් ස 
ඉණස ්සාමිෙක දිස් වා ෙනව භයං න ඡම් භිතත් තං ෙහොති. එවෙමව පරවත් ථුම් හි ෙනව 
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සඞ් ෙගො න බද් ෙධො ෙහොති. දිබ් බානිපි රූපානි පස් සෙතො කිෙලෙසො න සමුදාචරති. 
තස් මා භගවා ආණණ්යමිව කාමච් ඡන් දප් පහානං ආහ. 

යථා පන ෙසො පිත් තෙරොගාතුෙරො පුරිෙසො ෙභසජ් ජකිරියාය තං ෙරොගං 
වූපසෙමත් වා තෙතො පට් ඨාය මධුසක් කරාදීනං රසං වින් දති. එවෙමව භික් ඛු ‘‘අයං 
බ්යාපාෙදො නාම මහා අනත් ථකෙරො’’ති ඡ ධම් ෙම භාෙවත් වා බ්යාපාදනීවරණං 
පජහති. සබ් බනීවරෙණසු ඡ ධම් ෙම මහාසතිපට් ඨාෙනෙයව වණ් ණයිස් සාම. න 
ෙකවලඤ් ච ෙතෙයව, ෙයපි ථිනමිද් ධාදීනං පහානාය භාෙවතබ් බා, ෙතපි සබ් ෙබ 
තත් ෙථව වණ් ණයිස් සාම. ෙසො එවං පහීනබ්යාපාෙදො යථා පිත් තෙරොගවිමුත් ෙතො 
පුරිෙසො මධුසක් කරාදීනං රසං සම් පියායමාෙනො පටිෙසවති, එවෙමව 
ආචාරපණ් ණත් තිආදීනි සික් ඛාපදානි සිරසා සම් පටිච් ඡිත් වා සම් පියායමාෙනො 
සික් ඛති. තස් මා භගවා ආෙරොග්යමිව බ්යාපාදප් පහානං ආහ. 

යථා ෙසො නක් ඛත් තදිවෙස බන් ධනාගාරං පෙවසිෙතො පුරිෙසො අපරස ්මිං 
නක් ඛත් තදිවෙස – ‘‘පුබ් ෙබපි අහං පමාදෙදොෙසන බද් ෙධො, ෙතන නක් ඛත් තං 
නානුභවිං. ඉදානි අප් පමත් ෙතො භවිස් සාමී’’ති යථාස් ස පච් චත් ථිකා ඔකාසං න 
ලභන් ති, එවං අප් පමත් ෙතො හුත් වා නක් ඛත් තං අනුභවිත් වා – ‘අෙහො නක් ඛත් තං, 
අෙහො නක් ඛත් ත’න් ති උදානං උදාෙනසි, එවෙමව භික් ඛු – ‘‘ඉදං ථිනමිද් ධං නාම 
මහාඅනත් ථකර’’න් ති ඡ ධම් ෙම භාෙවත් වා ථිනමිද් ධනීවරණං පජහති, ෙසො එවං 
පහීනථිනමිද් ෙධො යථා බන් ධනා මුත් ෙතො පුරිෙසො සත් තාහම් පි නක් ඛත් තස් ස 
ආදිමජ් ඣපරිෙයොසානං අනුභවති, එවෙමව ධම් මනක් ඛත් තස් ස 
ආදිමජ් ඣපරිෙයොසානං අනුභවන් ෙතො සහ පටිසම් භිදාහි අරහත් තං පාපුණාති. තස ්මා 
භගවා බන් ධනා ෙමොක් ඛමිව ථිනමිද් ධප් පහානං ආහ. 

යථා පන දාෙසො කිඤ් චිෙදව මිත් තං උපනිස ්සාය සාමිකානං ධනං දත් වා 
අත් තානං භුජිස් සං කත් වා තෙතො පට් ඨාය යං ඉච් ඡති, තං කෙරොති. එවෙමව භික් ඛු – 
‘‘ඉදං උද් ධච් චකුක් කුච් චං නාම මහා අනත් ථකර’’න් ති ඡ ධම් ෙම භාෙවත් වා 
උද් ධච් චකුක් කුච් චං පජහති. ෙසො එවං පහීනඋද් ධච් චකුක් කුච් ෙචො යථා භුජිස් ෙසො 
පුරිෙසො යං ඉච් ඡති, තං කෙරොති, න තං ෙකොචි බලක් කාෙරන තෙතො නිවත් ෙතති, 
එවෙමව යථා සුඛං ෙනක් ඛම් මපටිපදං පටිපජ් ජති, න තං උද් ධච් චකුක් කුච් චං 
බලක් කාෙරන තෙතො නිවත් ෙතති. තස ්මා භගවා භුජිස් සං විය 
උද් ධච් චකුක් කුච් චප් පහානං ආහ. 

යථා බලවා පුරිෙසො හත් ථසාරං ගෙහත් වා සජ් ජාවුෙධො සපරිවාෙරො කන් තාරං 
පටිපජ් ෙජය්ය, තං ෙචොරා දූරෙතොව දිස් වා පලාෙයය ං. ෙසො ෙසොත් ථිනා තං කන් තාරං 
නිත් ථරිත් වා ෙඛමන් තං පත් ෙතො හට් ඨතුට් ෙඨො අස් ස. එවෙමව භික් ඛු ‘‘අයං 
විචිකිච් ඡා නාම මහා අනත් ථකාරිකා’’ති ඡ ධම් ෙම භාෙවත් වා විචිකිච් ඡං පජහති. ෙසො 
එවං පහීනවිචිකිච් ෙඡො යථා බලවා පුරිෙසො සජ් ජාවුෙධො සපරිවාෙරො නිබ් භෙයො 
ෙචොෙර තිණං විය අගෙණත් වා ෙසොත් ථිනා නික් ඛමිත් වා ෙඛමන් තභූමිං පාපුණාති, 
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එවෙමව භික් ඛු දුච් චරිතකන් තාරං නිත් ථරිත් වා පරමං ෙඛමන් තභූමිං අමතං 
මහානිබ් බානං පාපුණාති. තස ්මා භගවා ෙඛමන් තභූමිං විය විචිකිච් ඡාපහානං ආහ. 

225. පාෙමොජ් ජං ජායතීති තුට් ඨාකාෙරො ජායති. පමුදිතස් ස පීති ජායතීති 
තුට් ඨස් ස සකලසරීරං ෙඛොභයමානා පීති ජායති. පීතිමනස් ස කාෙයො පස් සම් භතීති 
පීතිසම් පයුත් තචිත් තස් ස පුග් ගලස් ස නාමකාෙයො පස් සම් භති, විගතදරෙථො ෙහොති. 
සුඛං ෙවෙදතීති කායිකම් පි ෙචතසිකම් පි සුඛං ෙවදයති. චිත් තං සමාධියතීති ඉමිනා 
ෙනක් ඛම් මසුෙඛන සුඛිතස් ස උපචාරවෙසනපි අප් පනාවෙසනපි චිත් තං සමාධියති. 

පඨමජ් ඣානකථා 

226. ෙසො විවිච් ෙචව කාෙමහි…ෙප.… පඨමං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරතීතිආදි 
පන උපචාරසමාධිනා සමාහිෙත චිත් ෙත උපරිවිෙසසදස් සනත් ථං අප් පනාසමාධිනා 
සමාහිෙත චිත් ෙත තස් ස සමාධිෙනො පෙභදදස් සනත් ථං වුත් තන් ති ෙවදිතබ් බං. 
ඉමෙමව කායන් ති ඉමං කරජකායං. අභිසන් ෙදතීති ෙතෙමති ස් ෙනෙහති, සබ් බත් ථ 
පවත් තපීතිසුඛං කෙරොති. පරිසන් ෙදතීති සමන් තෙතො සන් ෙදති. පරිපූෙරතීති වායුනා 
භස් තං විය පූෙරති. පරිප් ඵරතීති සමන් තෙතො ඵුසති. සබ් බාවෙතො කායස් සාති අස ්ස 
භික් ඛුෙනො සබ් බෙකොට් ඨාසවෙතො කායස් ස කිඤ් චි 
උපාදින් නකසන් තතිපවත් තිට් ඨාෙන ඡවිමංසෙලොහිතානුගතං අණුමත් තම් පි ඨානං 
පඨමජ් ඣානසුෙඛන අඵුටං නාම න ෙහොති. 

227. දක් ෙඛොති ෙඡෙකො පටිබෙලො න් හානීයචුණ් ණානි කාතුඤ් ෙචව 
පෙයොෙජතුඤ් ච සන් ෙනතුඤ් ච. කංසථාෙලති ෙයන ෙකනචි ෙලොෙහන කතභාජෙන. 
මත් තිකභාජනං පන ථිරං න ෙහොති. සන් ෙනන් තස් ස භිජ් ජති. තස් මා තං න දස ්ෙසති. 
පරිප් ෙඵොසකං පරිප් ෙඵොසකන් ති සිඤ ්චිත් වා සිඤ් චිත් වා. සන් ෙනය්යාති වාමහත් ෙථන 
කංසථාලං ගෙහත් වා දක් ඛිණහත් ෙථන පමාණයුත් තං උදකං සිඤ් චිත් වා සිඤ් චිත් වා 
පරිමද් දන් ෙතො පිණ් ඩං කෙරය්ය. ස් ෙනහානුගතාති උදකසිෙනෙහන අනුගතා. 
ස් ෙනහපෙරතාති උදකසිෙනෙහන පරිග් ගහිතා. සන් තරබාහිරාති සද් ධිං 
අන් ෙතොපෙදෙසන ෙචව බහිපෙදෙසන ච සබ් බත් ථකෙමව උදකසිෙනෙහන ඵුටාති 
අත් ෙථො. න ච පග් ඝරණීති න ච බින් දු බින් දු උදකං පග් ඝරති, සක් කා ෙහොති 
හත් ෙථනපි ද් වීහිපි තීහිපි අඞ් ගුලීහි ගෙහතුං ඔවට් ටිකායපි කාතුන් ති අත් ෙථො. 

දුතියජ් ඣානකථා 

228-229. දුතියජ් ඣානසුඛූපමායං උබ් භිෙදොදෙකොති උබ් භින් නඋදෙකො, න 
ෙහට් ඨා උබ් භිජ් ජිත් වා උග් ගච් ඡනකඋදෙකො. අන් ෙතොෙයව පන 
උබ් භිජ් ජනකඋදෙකොති අත් ෙථො. ආයමුඛන් ති ආගමනමග් ෙගො. ෙදෙවොති ෙමෙඝො. 
කාෙලන කාලන් ති කාෙල කාෙල, අන් වද් ධමාසං වා අනුදසාහං වාති අත් ෙථො. 
ධාරන් ති වුට් ඨිං. න අනුප් පෙවච් ෙඡය්යාති න ච පෙවෙසය්ය, න වස් ෙසය්යාති 
අත් ෙථො. සීතා වාරිධාරා උබ් භිජ් ජිත් වාති සීතං ධාරං උග් ගන් ත් වා රහදං පූරයමානං 
උබ් භිජ් ජිත් වා. ෙහට් ඨා උග් ගච් ඡනඋදකඤ් හි උග් ගන් ත් වා උග් ගන් ත් වා භිජ් ජන් තං 
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උදකං ෙඛොෙභති, චතූහි දිසාහි පවිසනඋදකං පුරාණපණ් ණතිණකට් ඨදණ් ඩකාදීහි 
උදකං ෙඛොෙභති, වුට් ඨිඋදකං ධාරානිපාතපුබ් බුළෙකහි උදකං ෙඛොෙභති. 
සන් නිසින් නෙමව පන හුත් වා ඉද් ධිනිම් මිතමිව උප් පජ් ජමානං උදකං ඉමං පෙදසං 
ඵරති, ඉමං පෙදසං න ඵරතීති නත් ථි, ෙතන අඵුෙටොකාෙසො නාම න ෙහොතීති. තත් ථ 
රහෙදො විය කරජකාෙයො. උදකං විය දුතියජ් ඣානසුඛං. ෙසසං පුරිමනෙයෙනව 
ෙවදිතබ් බං. 

තතියජ් ඣානකථා 

230-231. තතියජ් ඣානසුඛූපමායං උප් පලානි එත් ථ සන් තීති උප් පලිනී. 
ෙසසපදද් වෙයපි එෙසව නෙයො. එත් ථ ච ෙසතරත් තනීෙලසු යං කිඤ් චි උප් පලං 
උප් පලෙමව. ඌනකසතපත් තං පුණ් ඩරීකං, සතපත් තං පදුමං. පත් තනියමං වා විනාපි 
ෙසතං පදුමං, රත් තං පුණ් ඩරීකන් ති අයෙමත් ථ විනිච් ඡෙයො. උදකානුග් ගතානීති 
උදකෙතො න උග් ගතානි. අන් ෙතො නිමුග් ගෙපොසීනීති උදකතලස් ස අන් ෙතො 
නිමුග් ගානිෙයව හුත් වා ෙපොසීනි, වඩ් ඪීනීති අත් ෙථො. ෙසසං පුරිමනෙයෙනව 
ෙවදිතබ් බං. 

චතුත් ථජ් ඣානකථා 

232-233. චතුත් ථජ් ඣානසුඛූපමායං පරිසුද් ෙධන ෙචතසා පරිෙයොදාෙතනාති 
එත් ථ නිරුපක් කිෙලසට් ෙඨන පරිසුද් ධං, පභස් සරට් ෙඨන පරිෙයොදාතන් ති 
ෙවදිතබ් බං. ඔදාෙතන වත් ෙථනාති ඉදං උතුඵරණත් ථං වුත් තං. කිලිට් ඨවත් ෙථන හි 
උතුඵරණං න ෙහොති, තඞ් ඛණෙධොතපරිසුද් ෙධන උතුඵරණං බලවං ෙහොති. ඉමිස ්සාය 
හි උපමාය වත් ථං විය කරජකාෙයො, උතුඵරණං විය චතුත් ථජ් ඣානසුඛං. තස් මා යථා 
සුන් හාතස් ස පුරිසස් ස පරිසුද් ධං වත් ථං සසීසං පාරුපිත් වා නිසින් නස් ස සරීරෙතො උතු 
සබ් බෙමව වත් ථං ඵරති. න ෙකොචි වත් ථස් ස අඵුෙටොකාෙසො ෙහොති. එවං 
චතුත් ථජ් ඣානසුෙඛන භික් ඛුෙනො කරජකායස් ස න ෙකොචි ඔකාෙසො අඵුෙටො 
ෙහොතීති. එවෙමත් ථ අත් ෙථො දට් ඨබ් ෙබො. ඉෙමසං පන චතුන් නං ඣානානං 
අනුපදවණ් ණනා ච භාවනානෙයො ච විසුද් ධිමග් ෙග වුත් ෙතොති ඉධ න විත් ථාරිෙතො. 

එත් තාවතා ෙචස රූපජ් ඣානලාභීෙයව, න අරූපජ් ඣානලාභීති න ෙවදිතබ් ෙබො. 
න හි අට් ඨසු සමාපත් තීසු චුද් දසහාකාෙරහි චිණ් ණවසීභාවං විනා උපරි 
අභිඤ් ඤාධිගෙමො ෙහොති. පාළියං පන රූපජ් ඣානානිෙයව ආගතානි. 
අරූපජ් ඣානානි ආහරිත් වා කෙථතබ් බානි. 

විපස් සනාඤාණකථා 

234. ෙසො එවං සමාහිෙත චිත් ෙත…ෙප.… ආෙනඤ් ජප් පත් ෙතති ෙසො 
චුද් දසහාකාෙරහි අට් ඨසු සමාපත් තීසු චිණ් ණවසීභාෙවො භික් ඛූති දස් ෙසති. 
ෙසසෙමත් ථ විසුද් ධිමග් ෙග වුත් තනෙයන ෙවදිතබ් බං. ඤාණදස් සනාය චිත් තං 
අභිනීහරතීති එත් ථ ඤාණදස් සනන් ති මග් ගඤාණම් පි, වුච් චති ඵලඤාණම් පි, 
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සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණම් පි, පච් චෙවක් ඛණඤාණම් පි, විපස් සනාඤාණම් පි. ‘‘කිං නු 
ෙඛො, ආවුෙසො, ඤාණදස ්සනවිසුද් ධත් ථං භගවති බහ් මචරියං වුස ්සතී’’ති (මහානි. 
1.257) එත් ථ හි මග් ගඤාණං ඤාණදස් සනන් ති වුත් තං. ‘‘අයමඤ් ෙඤො 
උත් තරිමනුස් සධම් ෙමො අලමරියඤාණදස් සනවිෙසෙසො අධිගෙතො ඵාසුවිහාෙරො’’ති 
(ම. නි. 1.328) එත් ථ ඵලඤාණං. ‘‘භගවෙතොපි ෙඛො ඤාණදස් සනං උදපාදි 
සත් තාහකාලඞ් කෙතො ආළාෙරො කාලාෙමො’’ති (මහාව. 10) එත් ථ 
සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං. ‘‘ඤාණඤ් ච පන ෙම දස් සනං උදපාදි අකුප් පා ෙම විමුත් ති, 
අයමන් තිමා ජාතී’’ති (මහාව. 16) එත් ථ පච් චෙවක් ඛණඤාණං ඉධ පන 
ඤාණදස් සනාය චිත් තන් ති ඉදං විපස ්සනාඤාණං ඤාණදස් සනන් ති වුත් තන් ති. 

අභිනීහරතීති විපස ්සනාඤාණස් ස නිබ් බත් තනත් ථාය තන් නින් නං තප් ෙපොණං 
තප් පබ් භාරං කෙරොති. රූපීති ආදීනමත් ෙථො වුත් ෙතොෙයව. ඔදනකුම් මාසූපචෙයොති 
ඔදෙනන ෙචව කුම් මාෙසන ච උපචිෙතො වඩ් ඪිෙතො. 
අනිච් චුච් ඡාදනපරිමද් දනෙභදනවිද් ධංසනධම් ෙමොති හුත් වා අභාවට් ෙඨන 
අනිච් චධම් ෙමො. දුග් ගන් ධවිඝාතත් ථාය තනුවිෙලපෙනන උච් ඡාදනධම් ෙමො. 
අඞ් ගපච් චඞ් ගාබාධවිෙනොදනත් ථාය ඛුද් දකසම් බාහෙනන පරිමද් දනධම් ෙමො. 
දහරකාෙල වා ඌරූසු සයාෙපත් වා ගබ් භාවාෙසන දුස් සණ් ඨිතානං ෙතසං ෙතසං 
අඞ් ගානං සණ් ඨානසම් පාදනත් ථං අඤ ්ඡනපීළනාදිවෙසන පරිමද් දනධම් ෙමො. එවං 
පරිහරිෙතොපි ෙභදනවිද් ධංසනධම් ෙමො භිජ් ජති ෙචව විකිරති ච, එවං සභාෙවොති 
අත් ෙථො. තත් ථ රූපී චාතුමහාභූතිෙකොතිආදීසු ඡහි පෙදහි සමුදෙයො කථිෙතො. 
අනිච් චපෙදන සද් ධිං පච් ඡිෙමහි ද් වීහි අත් ථඞ් ගෙමො. එත් ථ සිතං එත් ථ පටිබද් ධන් ති 
එත් ථ චාතුමහාභූතිෙක කාෙය නිස් සිතඤ් ච පටිබද් ධඤ් ච. 

235. සුෙභොති සුන් දෙරො. ජාතිමාති පරිසුද් ධාකරසමුට් ඨිෙතො. සුපරිකම් මකෙතොති 
සුට් ඨු කතපරිකම් ෙමො අපනීතපාසාණසක් ඛෙරො. අච් ෙඡොති තනුච් ඡවි. විප් පසන් ෙනොති 
සුට් ඨු පසන් ෙනො. සබ් බාකාරසම් පන් ෙනොති ෙධොවනෙවධනාදීහි සබ් ෙබහි ආකාෙරහි 
සම් පන් ෙනො. නීලන් තිආදීහි වණ් ණසම් පත් තිං දස ්ෙසති. තාදිසඤ් හි ආවුතං පාකටං 
ෙහොති. එවෙමව ෙඛොති එත් ථ එවං උපමාසංසන් දනං ෙවදිතබ් බං. මණි විය හි 
කරජකාෙයො. ආවුතසුත් තං විය විපස ්සනාඤාණං. චක් ඛුමා පුරිෙසො විය 
විපස් සනාලාභී භික් ඛු, හත් ෙථ කරිත් වා පච් චෙවක් ඛෙතො අයං ෙඛො මණීති මණිෙනො 
ආවිභූතකාෙලො විය විපස් සනාඤාණං, අභිනීහරිත් වා නිසින් නස් ස භික් ඛුෙනො 
චාතුමහාභූතිකකායස් ස ආවිභූතකාෙලො, තතිදං සුත් තං ආවුතන් ති 
සුත් තස් සාවිභූතකාෙලො විය විපස් සනාඤාණං, අභිනීහරිත් වා නිසින් නස් ස භික් ඛුෙනො 
තදාරම් මණානං ඵස ්සපඤ් චමකානං වා සබ් බචිත් තෙචතසිකානං වා 
විපස් සනාඤාණස් ෙසව වා ආවිභූතකාෙලොති. 

ඉදඤ් ච විපස් සනාඤාණං මග් ගඤාණානන් තරං. එවං සන් ෙතපි යස ්මා 
අභිඤ් ඤාවාෙර ආරද් ෙධ එතස් ස අන් තරාවාෙරො නත් ථි තස ්මා ඉෙධව දස ්සිතං. යස ්මා 
ච අනිච් චාදිවෙසන අකතසම් මසනස් ස දිබ් බාය ෙසොතධාතුයා ෙභරවං සද් දං 
සුණෙතො, පුබ් ෙබනිවාසානුස් සතියා ෙභරෙව ඛන් ෙධ අනුස් සරෙතො, දිබ් ෙබන 
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චක් ඛුනා ෙභරවම් පි රූපං පස ්සෙතො භයසන් තාෙසො උප් පජ් ජති, න අනිච් චාදිවෙසන 
කතසම් මසනස් ස තස් මා අභිඤ ්ඤං පත් තස් ස භයවිෙනොදනෙහතුසම් පාදනත් ථම් පි ඉදං 
ඉෙධව දස් සිතං. අපි ච යස ්මා විපස් සනාසුඛං නාෙමතං මග් ගඵලසුඛසම් පාදකං 
පාටිෙයක් කං සන් දිට් ඨිකං සාමඤ් ඤඵලං තස් මාපි ආදිෙතොව ඉදං ඉධ දස ්සිතන් ති 
ෙවදිතබ් බං. 

මෙනොමයිද් ධිඤාණකථා 

236-237. මෙනොමයන් ති මෙනන නිබ් බත් තිතං. සබ් බඞ් ගපච් චඞ් ගින් ති සබ් ෙබහි 
අඞ් ෙගහි ච පච් චඞ් ෙගහි ච සමන් නාගතං. අහීනින් දියන් ති සණ් ඨානවෙසන 
අවිකලින් දියං. ඉද් ධිමතා නිම් මිතරූපඤ් හි සෙච ඉද් ධිමා ඔදාෙතො තම් පි ඔදාතං. සෙච 
අවිද් ධකණ් ෙණො තම් පි අවිද් ධකණ් ණන් ති එවං සබ් බාකාෙරහි ෙතන සදිසෙමව 
ෙහොති. මුඤ් ජම් හා ඊසිකන් තිආදි උපමාත් තයම් පි හි සදිසභාවදස් සනත් ථෙමව වුත් තං. 
මුඤ් ජසදිසා එව හි තස් ස අන් ෙතො ඊසිකා ෙහොති. ෙකොසිසදිෙසොෙයව අසි, වට් ටාය 
ෙකොසියා වට් ටං අසිෙමව පක් ඛිපන් ති, පත් ථටාය පත් ථටං. කරණ් ඩාති ඉදම් පි 
අහිකඤ් චුකස් ස නාමං, න විලීවකරණ් ඩකස් ස. අහිකඤ් චුෙකො හි අහිනා සදිෙසොව 
ෙහොති. තත් ථ කිඤ ්චාපි ‘‘පුරිෙසො අහිං කරණ් ඩා උද් ධෙරය්යා’’ති හත් ෙථන 
උද් ධරමාෙනො විය දස ්සිෙතො, අථ ෙඛො චිත් ෙතෙනවස් ස උද් ධරණං ෙවදිතබ් බං. 
අයඤ් හි අහි නාම සජාතියං ඨිෙතො, කට් ඨන් තරං වා රුක් ඛන් තරං වා නිස් සාය, 
තචෙතො සරීරං නික් කඩ් ඪනප් පෙයොගසඞ් ඛාෙතන ථාෙමන, සරීරං ඛාදයමානං විය 
පුරාණතචං ජිගුච් ඡන් ෙතොති ඉෙමහි චතූහි කාරෙණහි සයෙමව කඤ් චුකං පජහති, න 
සක් කා තෙතො අඤ් ෙඤන උද් ධරිතුං, තස් මා චිත් ෙතන උද් ධරණං සන් ධාය ඉදං 
වුත් තන් ති ෙවදිතබ් බං. ඉති මුඤ ්ජාදිසදිසං ඉමස් ස භික් ඛුෙනො සරීරං, ඊසිකාදිසදිසං 
නිම් මිතරූපන් ති. ඉදෙමත් ථ ඔපම් මසංසන් දනං. නිම් මානවිධානං පෙනත් ථ පරෙතො ච 
ඉද් ධිවිධාදිපඤ් චඅභිඤ් ඤාකථා සබ් බාකාෙරන විසුද් ධිමග් ෙග විත් ථාරිතාති තත් ථ 
වුත් තනෙයෙනව ෙවදිතබ් බා. උපමාමත් තෙමව හි ඉධ අධිකං. 

ඉද් ධිවිධඤාණාදිකථා 

238-239. තත් ථ ෙඡකකුම් භකාරාදෙයො විය ඉද් ධිවිධඤාණලාභී භික් ඛු 
දට් ඨබ් ෙබො. සුපරිකම් මකතමත් තිකාදෙයො විය ඉද් ධිවිධඤාණං දට් ඨබ් බං. 
ඉච් ඡිතිච් ඡිතභාජනවිකතිආදිකරණං විය තස් ස භික් ඛුෙනො විකුබ් බනං දට් ඨබ් බං. 

240-241. දිබ් බෙසොතධාතුඋපමායං යස ්මා කන් තාරද් ධානමග් ෙගො සාසඞ් ෙකො 
ෙහොති සප් පටිභෙයො. තත් ථ උස ්සඞ් කිතපරිසඞ් කිෙතන ‘අයං ෙභරිසද් ෙදො’, ‘අයං 
මුදිඞ් ගසද් ෙදො’ති න සක් කා වවත් ථෙපතුං, තස් මා කන් තාරග් ගහණං අකත් වා 
ෙඛමමග් ගං දස් ෙසන් ෙතො අද් ධානමග් ගප් පටිපන් ෙනොති ආහ. අප් පටිභයඤ් හි 
ෙඛමමග් ගං සීෙස සාටකං කත් වා සණිකං පටිපන් ෙනො වුත් තප් පකාෙර සද් ෙද සුඛං 
වවත් ථෙපති. තස ්ස සවෙනන ෙතසං ෙතසං සද් දානං ආවිභූතකාෙලො විය ෙයොගිෙනො 
දූරසන් තිකෙභදානං දිබ් බානඤ් ෙචව මානුස් සකානඤ් ච සද් දානං ආවිභූතකාෙලො 
ෙවදිතබ් ෙබො. 
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242-243. ෙචෙතොපරියඤාණූපමායං දහෙරොති තරුෙණො. යුවාති ෙයොබ් බන් ෙනන 
සමන් නාගෙතො. මණ් ඩනකජාතිෙකොති යුවාපි සමාෙනො න ආලසිෙයො න 
කිලිට් ඨවත් ථසරීෙරො, අථ ෙඛො මණ් ඩනපකතිෙකො, දිවසස් ස ද් ෙව තෙයො වාෙර 
න් හායිත් වා සුද් ධවත් ථපරිදහනඅලඞ් කාරකරණසීෙලොති අත් ෙථො. සකණිකන් ති 
කාළතිලකවඞ් ගමුඛදූසිපීළකාදීනං අඤ ්ඤතෙරන සෙදොසං. තත් ථ යථා තස් ස 
මුඛනිමිත් තං පච් චෙවක් ඛෙතො මුෙඛ ෙදොෙසො පාකෙටො ෙහොති, එවං 
ෙචෙතොපරියඤාණාය චිත් තං අභිනීහරිත් වා නිසින් නස් ස භික් ඛුෙනො පෙරසං 
ෙසොළසවිධං චිත් තං පාකටං ෙහොතීති ෙවදිතබ් බං. 

244-245. පුබ් ෙබනිවාසඤාණූපමායං තං දිවසං කතකිරියා පාකටා ෙහොතීති තං 
දිවසං ගතගාමත් තයෙමව ගහිතං. තත් ථ ගාමත් තයගතපුරිෙසො විය 
පුබ් ෙබනිවාසඤාණලාභී දට් ඨබ් ෙබො, තෙයො ගාමා විය තෙයො භවා දට් ඨබ් බා, තස් ස 
පුරිසස් ස තීසු ගාෙමසු තං දිවසං කතකිරියාය ආවිභාෙවො විය පුබ් ෙබනිවාසාය චිත් තං 
අභිනීහරිත් වා නිසින් නස් ස භික් ඛුෙනො තීසු භෙවසු කතකිරියාය පාකටභාෙවො 
දට් ඨබ් ෙබො. 

246-247. දිබ් බචක් ඛූපමායං වීථිං සඤ් චරන් ෙතති අපරාපරං සඤ් චරන් ෙත. වීථිං 
චරන් ෙතතිපි පාෙඨො. අයෙමවත් ෙථො. තත් ථ නගරමජ් ෙඣ සිඞ් ඝාටකම් හි පාසාෙදො 
විය ඉමස ්ස භික් ඛුෙනො කරජකාෙයො දට් ඨබ් ෙබො, පාසාෙද ඨිෙතො චක් ඛුමා පුරිෙසො විය 
අයෙමව දිබ් බචක් ඛුං පත් වා ඨිෙතො භික් ඛු, ෙගහං පවිසන් තා විය පටිසන් ධිවෙසන 
මාතුකුච් ඡියං පවිසන් තා, ෙගහා නික් ඛමන් තා විය මාතුකුච් ඡිෙතො නික් ඛමන් තා, 
රථිකාය වීථිං සඤ ්චරන් තා විය අපරාපරං සඤ් චරණකසත් තා, පුරෙතො 
අබ් ෙභොකාසට් ඨාෙන මජ් ෙඣ සිඞ් ඝාටෙක නිසින් නා විය තීසු භෙවසු තත් ථ තත් ථ 
නිබ් බත් තසත් තා, පාසාදතෙල ඨිතපුරිසස් ස ෙතසං මනුස් සානං ආවිභූතකාෙලො විය 
දිබ් බචක් ඛුඤාණාය චිත් තං අභිනීහරිත් වා නිසින් නස් ස භික් ඛුෙනො තීසු භෙවසු 
නිබ් බත් තසත් තානං ආවිභූතකාෙලො දට් ඨබ් ෙබො. ඉදඤ් ච ෙදසනාසුඛත් ථෙමව වුත් තං. 
ආරුප් ෙප පන දිබ් බචක් ඛුස් ස ෙගොචෙරො නත් ථීති. 

ආසවක් ඛයඤාණකථා 

248. ෙසො එවං සමාහිෙත චිත් ෙතති ඉධ විපස් සනාපාදකං චතුත් ථජ් ඣානචිත් තං 
ෙවදිතබ් බං. ආසවානං ඛයඤාණායාති ආසවානං ඛයඤාණනිබ් බත් තනත් ථාය. එත් ථ 
ච ආසවානං ඛෙයො නාම මග් ෙගොපි ඵලම් පි නිබ් බානම් පි භඞ් ෙගොපි වුච් චති. ‘‘ඛෙය 
ඤාණං, අනුප් පාෙද ඤාණ’’න් ති එත් ථ හි මග් ෙගො ආසවානං ඛෙයොති වුත් ෙතො. 
‘‘ආසවානං ඛයා සමෙණො ෙහොතී’’ති (ම. නි. 1.438) එත් ථ ඵලං. 

‘‘පරවජ් ජානුපස් සිස් ස, නිච් චං උජ් ඣානසඤ් ඤිෙනො; 
ආසවා තස් ස වඩ් ඪන් ති, ආරා ෙසො ආසවක් ඛයා’’ති. (ධ. ප. 253); 

එත් ථ නිබ් බානං. ‘‘ආසවානං ඛෙයො වෙයො ෙභෙදො අනිච් චතා අන් තරධාන’’න් ති 
එත් ථ භඞ් ෙගො. ඉධ පන නිබ් බානං අධිප් ෙපතං. අරහත් තමග් ෙගොපි වට් ටතිෙයව. 

Free Distribution www.aathaapi.org



චිත් තං අභිනීහරතීති විපස් සනා චිත් තං තන් නින් නං තප් ෙපොණං තප් පබ් භාරං 
කෙරොති. ෙසො ඉදං දුක් ඛන් තිආදීසු ‘‘එත් තකං දුක් ඛං, න ඉෙතො භිෙය්යො’’ති සබ් බම් පි 
දුක් ඛසච් චං සරසලක් ඛණපටිෙවෙධන යථාභූතං පජානාතීති අත් ෙථො. තස් ස ච 
දුක් ඛස් ස නිබ් බත් තිකං තණ් හං ‘‘අයං දුක් ඛසමුදෙයො’’ති. තදුභයම් පි යං ඨානං පත් වා 
නිරුජ් ඣති, තං ෙතසං අප් පවත් තිං නිබ් බානං ‘‘අයං දුක් ඛනිෙරොෙධො’’ති; තස් ස ච 
සම් පාපකං අරියමග් ගං ‘‘අයං දුක් ඛනිෙරොධගාමිනී පටිපදා’’ති 
සරසලක් ඛණපටිෙවෙධන යථාභූතං පජානාතීති අත් ෙථො. 

එවං සරූපෙතො සච් චානි දස ්ෙසත් වා පුන කිෙලසවෙසන පරියායෙතො 
දස් ෙසන් ෙතො ‘‘ඉෙම ආසවා’’තිආදිමාහ. තස් ස එවං ජානෙතො එවං පස් සෙතොති 
තස් ස භික් ඛුෙනො එවං ජානන් තස් ස එවං පස් සන් තස ්ස, සහ විපස් සනාය 
ෙකොටිප් පත් තං මග් ගං කෙථසි. කාමාසවාති කාමාසවෙතො. විමුච් චතීති ඉමිනා 
මග් ගක් ඛණං දස ්ෙසති. විමුත් තස් මින් ති ඉමිනා ඵලක් ඛණං. විමුත් තමිති ඤාණං 
ෙහොතීති ඉමිනා පච් චෙවක් ඛණඤාණං. ඛීණා ජාතීතිආදීහි තස් ස භූමිං. ෙතන හි 
ඤාෙණන ඛීණාසෙවො පච් චෙවක් ඛන් ෙතො ඛීණා ජාතීතිආදීනි පජානාති. 

කතමා පනස් ස ජාති ඛීණා? කථඤ් ච නං පජානාතීති? න තාවස් ස අතීතා ජාති 
ඛීණා, පුබ් ෙබව ඛීණත් තා. න අනාගතා, අනාගෙත වායාමාභාවෙතො. න 
පච් චුප් පන් නා, විජ් ජමානත් තා. යා පන මග් ගස් ස අභාවිතත් තා උප් පජ් ෙජය්ය 
එකචතුපඤ් චෙවොකාරභෙවසු එකචතුපඤ් චක් ඛන් ධප් පෙභදා ජාති, සා මග් ගස් ස 
භාවිතත් තා ආයතිං අනුප් පාදධම් මතං ආපජ් ජෙනන ඛීණා. තං ෙසො මග් ගභාවනාය 
පහීනකිෙලෙස පච් චෙවක් ඛිත් වා ‘‘කිෙලසාභාෙව විජ් ජමානම් පි කම් මං ආයතිං 
අප් පටිසන් ධිකංව ෙහොතී’’ති ජානන් ෙතො පජානාති. 

වුසිතන් ති වුත් ථං පරිවුත් ථං. බහ් මචරියන් ති මග් ගබහ් මචරියං. 
පුථුජ් ජනකල්යාණෙකන හි සද් ධිං සත් ත ෙසක් ඛා බහ් මචරියවාසං වසන් ති නාම, 
ඛීණාසෙවො වුත් ථවාෙසො, තස් මා ෙසො අත් තෙනො බහ් මචරියවාසං පච් චෙවක් ඛන් ෙතො 
වුසිතං බහ ්මචරියන් ති පජානාති. කතං කරණීයන් ති චතූසු සච් ෙචසු චතූහි මග් ෙගහි 
පරිඤ් ඤාපහානසච් ඡිකිරියාභාවනාවෙසන ෙසොළසවිධං කිච් චං නිට් ඨාපිතං. ෙතන 
ෙතන මග් ෙගන පහාතබ් බකිෙලසා පහීනා, දුක් ඛමූලං සමුච් ඡින් නන් ති අත් ෙථො. 
පුථුජ් ජනකල්යාණකාදෙයො හි තං කිච් චං කෙරොන් ති, ඛීණාසෙවො කතකරණීෙයො. 
තස් මා ෙසො අත් තෙනො කරණීයං පච් චෙවක් ඛන් ෙතො කතං කරණීයන් ති පජානාති. 
නාපරං ඉත් ථත් තායාති ඉදානි පුන ඉත් ථභාවාය එවං ෙසොළසකිච් චභාවාය 
කිෙලසක් ඛයභාවාය වා කත් තබ් බං මග් ගභාවනාකිච් චං ෙම නත් ථීති පජානාති. අථ 
වා ඉත් ථත් තායාති ඉත් ථභාවෙතො ඉමස් මා එවං පකාරා. ඉදානි 
වත් තමානඛන් ධසන් තානා අපරං ඛන් ධසන් තානං මය් හං නත් ථි. ඉෙම පන 
පඤ් චක් ඛන් ධා පරිඤ් ඤාතා තිට් ඨන් ති ඡින් නමූලකා රුක් ඛා විය, ෙත 
චරිමකචිත් තනිෙරොෙධන අනුපාදාෙනො විය ජාතෙවෙදො නිබ් බායිස් සන් ති 
අපණ් ණත් තිකභාවඤ් ච ගමිස් සන් තීති පජානාති. 

Free Distribution www.aathaapi.org



249. පබ් බතසඞ් ෙඛෙපති පබ් බතමත් ථෙක. අනාවිෙලොති නික් කද් දෙමො. 
සිප් පිෙයො ච සම් බුකා ච සිප් පිසම් බුකං. සක් ඛරා ච කථලානි ච සක් ඛරකථලං. 
මච් ඡානං ගුම් බා ඝටාති මච් ඡගුම් බං. තිට් ඨන් තම් පි චරන් තම් පීති එත් ථ සක් ඛරකථලං 
තිට් ඨතිෙයව, ඉතරානි චරන් තිපි තිට් ඨන් තිපි. යථා පන අන් තරන් තරා ඨිතාසුපි 
නිසින් නාසුපි විජ් ජමානාසුපි ‘‘එතා ගාෙවො චරන් තී’’ති චරන් තිෙයො උපාදාය ඉතරාපි 
චරන් තීති වුච් චන් ති. එවං තිට් ඨන් තෙමව සක් ඛරකථලං උපාදාය ඉතරම් පි ද් වයං 
තිට් ඨන් තන් ති වුත් තං. ඉතරඤ ්ච ද් වයං චරන් තං උපාදාය සක් ඛරකථලම් පි 
චරන් තන් ති වුත් තං. තත් ථ චක් ඛුමෙතො පුරිසස් ස තීෙර ඨත් වා පස් සෙතො 
සිප් පිකසම් බුකාදීනං විභූතකාෙලො විය ආසවානං ඛයාය චිත් තං අභිනීහරිත් වා 
නිසින් නස් ස භික් ඛුෙනො චතුන් නං සච් චානං විභූතකාෙලො දට් ඨබ් ෙබොති. 

එත් තාවතා විපස ්සනාඤාණං, මෙනොමයඤාණං, ඉද් ධිවිධඤාණං, 
දිබ් බෙසොතඤාණං, ෙචෙතොපරියඤාණං, පුබ් ෙබනිවාසඤාණං, දිබ් බචක් ඛුවෙසන 
නිප් ඵන් නං අනාගතංසඤාණයථාකම් මූපගඤාණද් වයං, දිබ් බචක් ඛුඤාණං, 
ආසවක් ඛයඤාණන් ති දස ඤාණානි නිද් දිට් ඨානි ෙහොන් ති. ෙතසං ආරම් මණවිභාෙගො 
ජානිතබ් ෙබො – තත් ථ විපස ්සනාඤාණං 
පරිත් තමහග් ගතඅතීතානාගතපච් චුප් පන් නඅජ් ඣත් තබහිද් ධාවෙසන 
සත් තවිධාරම් මණං. මෙනොමයඤාණං නිම් මිතබ් බරූපායතනමත් තෙමව ආරම් මණං 
කෙරොතීති පරිත් තපච් චුප් පන් නබහිද් ධාරම් මණං. ආසවක් ඛයඤාණං 
අප් පමාණබහිද් ධානවත් තබ් බාරම් මණං. අවෙසසානං ආරම් මණෙභෙදො 
විසුද් ධිමග් ෙග වුත් ෙතො. උත් තරිතරං වා පණීතතරං වාති ෙයන ෙකනචි පරියාෙයන 
ඉෙතො ෙසට් ඨතරං සාමඤ් ඤඵලං නාම නත් ථීති භගවා අරහත් තනිකූෙටන ෙදසනං 
නිට් ඨාෙපසි. 

අජාතසත් තුඋපාසකත් තපටිෙවදනාකථා 

250. රාජා තත් ථ තත් ථ සාධුකාරං පවත් ෙතන් ෙතො ආදිමජ් ඣපරිෙයොසානං 
සක් කච් චං සුත් වා ‘‘චිරං වතම් හි ඉෙම පඤ් ෙහ පුථූ සමණබාහ් මෙණ පුච් ඡන් ෙතො, 
ථුෙස ෙකොට් ෙටන් ෙතො විය කිඤ් චි සාරං නාලත් ථං, අෙහො වත භගවෙතො ගුණසම් පදා, 
ෙයො ෙම දීපසහස් සං ජාෙලන් ෙතො විය මහන් තං ආෙලොකං කත් වා ඉෙම පඤ් ෙහ 
විස් සජ් ෙජසි. සුචිරං වතම් හි දසබලස් ස ගුණානුභාවං අජානන් ෙතො වඤ් චිෙතො’’ති 
චින් ෙතත් වා බුද් ධගුණානුස් සරණසම් භූතාය පඤ ්චවිධාය පීතියා ඵුටසරීෙරො 
අත් තෙනො පසාදං ආවිකෙරොන් ෙතො උපාසකත් තං පටිෙවෙදසි. තං දස ්ෙසතුං ‘‘එවං 
වුත් ෙත රාජා’’තිආදි ආරද් ධං. 

තත් ථ අභික් කන් තං, භන් ෙතති අයං අභික් කන් තසද් ෙදො 
ඛයසුන් දරාභිරූපඅබ් භනුෙමොදෙනසු දිස් සති. ‘‘අභික් කන් තා භන් ෙත, රත් ති, 
නික් ඛන් ෙතො පඨෙමො යාෙමො, චිරනිසින් ෙනො භික් ඛුසඞ් ෙඝො’’තිආදීසු (අ. නි. 8.20) හි 
ඛෙය දිස් සති. ‘‘අයං ෙම පුග් ගෙලො ඛමති, ඉෙමසං චතුන් නං පුග් ගලානං 
අභික් කන් තතෙරො ච පණීතතෙරො චා’’තිආදීසු (අ. නි. 4.100) සුන් දෙර. 
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‘‘ෙකො ෙම වන් දති පාදානි, ඉද් ධියා යසසා ජලං; 
අභික් කන් ෙතන වණ් ෙණන, සබ් බා ඔභාසයං දිසා’’ති. (වි. ව. 857); 

ආදීසු අභිරූෙප. ‘‘අභික් කන් තං ෙභො, ෙගොතමා’’තිආදීසු (පාරා. 15) 
අබ් භනුෙමොදෙන. ඉධාපි අබ් භනුෙමොදෙනෙයව. යස ්මා ච අබ් භනුෙමොදෙන, තස් මා 
‘සාධු සාධු භන් ෙත’ති වුත් තං ෙහොතීති ෙවදිතබ් ෙබො. 

භෙය ෙකොෙධ පසංසායං, තුරිෙත ෙකොතූහලච් ඡෙර; 
හාෙස ෙසොෙක පසාෙද ච, කෙර ආෙමඩිතං බුෙධොති. 

ඉමිනා ච ලක් ඛෙණන ඉධ පසාදවෙසන, පසංසාවෙසන චායං ද් වික් ඛත් තුං 
වුත් ෙතොති ෙවදිතබ් ෙබො. අථවා අභික් කන් තන් ති අභිකන් තං අතිඉට් ඨං අතිමනාපං 
අතිසුන් දරන් ති වුත් තං ෙහොති. 

එත් ථ එෙකන අභික් කන් තසද් ෙදන ෙදසනං ෙථොෙමති, එෙකන අත් තෙනො 
පසාදං. අයඤ් ෙහත් ථ අධිප් පාෙයො, අභික් කන් තං භන් ෙත, යදිදං භගවෙතො 
ධම් මෙදසනා, ‘අභික් කන් තං’ යදිදං භගවෙතො ධම් මෙදසනං ආගම් ම මම පසාෙදොති. 
භගවෙතොෙයව වා වචනං ද් ෙව ද් ෙව අත් ෙථ සන් ධාය ෙථොෙමති. භගවෙතො වචනං 
අභික් කන් තං ෙදොසනාසනෙතො, අභික් කන් තං ගුණාධිගමනෙතො. තථා 
සද් ධාජනනෙතො, පඤ් ඤාජනනෙතො, සාත් ථෙතො, සබ්යඤ් ජනෙතො, උත් තානපදෙතො, 
ගම් භීරත් ථෙතො, කණ් ණසුඛෙතො, හදයඞ් ගමෙතො, අනත් තුක් කංසනෙතො, 
අපරවම් භනෙතො, කරුණාසීතලෙතො, පඤ් ඤාවදාතෙතො, ආපාථරමණීයෙතො, 
විමද් දක් ඛමෙතො, සුය්යමානසුඛෙතො, වීමංසියමානහිතෙතොති එවමාදීහි 
ෙයොෙජතබ් බං. 

තෙතො පරම් පි චතූහි උපමාහි ෙදසනංෙයව ෙථොෙමති. තත් ථ නික් කුජ් ජිතන් ති 
අෙධොමුඛඨපිතං ෙහට් ඨාමුඛජාතං වා. උක් කුජ් ෙජය්යාති උපරි මුඛං කෙරය්ය. 
පටිච් ඡන් නන් ති තිණපණ් ණාදිඡාදිතං. විවෙරය්යාති උග් ඝාෙටය්ය. මූළ් හස් ස වාති 
දිසාමූළ් හස් ස. මග් ගං ආචික් ෙඛය්යාති හත් ෙථ ගෙහත් වා ‘‘එස මග් ෙගො’’ති වෙදය්ය, 
අන් ධකාෙරති කාළපක් ඛචාතුද් දසී අඩ් ඪරත් තඝනවනසණ් ඩෙමඝපටෙලහි චතුරඞ් ෙග 
තෙම. අයං තාව අනුත් තානපදත් ෙථො. අයං පන සාධිප් පායෙයොජනා. යථා ෙකොචි 
නික් කුජ් ජිතං උක් කුජ් ෙජය්ය, එවං සද් ධම් මවිමුඛං අසද් ධම් ෙම පතිතං මං අසද් ධම් මා 
වුට් ඨාෙපන් තන. යථා පටිච් ඡන් නං විවෙරය්ය, එවං කස් සපස් ස භගවෙතො 
සාසනන් තරධානා පභුති මිච් ඡාදිට් ඨිගහනපටිච් ඡන් නං සාසනං විවරන් ෙතන, යථා 
මූළ් හස් ස මග් ගං ආචික් ෙඛය්ය, එවං කුම් මග් ගමිච් ඡාමග් ගප් පටිපන් නස් ස ෙම 
සග් ගෙමොක් ඛමග් ගං ආවිකෙරොන් ෙතන, යථා අන් ධකාෙර ෙතලපජ් ෙජොතං ධාෙරය්ය, 
එවං ෙමොහන් ධකාරනිමුග් ගස් ස ෙම බුද් ධාදිරතනරූපානි අපස් සෙතො 
තප් පටිච් ඡාදකෙමොහන් ධකාරවිද් ධංසකෙදසනාපජ් ෙජොතධාරෙකන මය් හං භගවතා 
එෙතහි පරියාෙයහි පකාසිතත් තා අෙනකපරියාෙයන ධම් ෙමො පකාසිෙතොති. 
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එවං ෙදසනං ෙථොෙමත් වා ඉමාය ෙදසනාය රතනත් තෙය පසන් නචිත් ෙතො 
පසන් නාකාරං කෙරොන් ෙතො එසාහන් තිආදිමාහ. තත් ථ එසාහන් ති එෙසො අහං. 
භගවන් තං සරණං ගච් ඡාමීති භගවා ෙම සරණං, පරායනං, අඝස ්ස තාතා, හිතස් ස ච 
විධාතාති. ඉමිනා අධිප් පාෙයන භගවන් තං ගච් ඡාමි භජාමි ෙසවාමි පයිරුපාසාමි, එවං 
වා ජානාමි බුජ් ඣාමීති. ෙයසඤ් හි ධාතූනං ගතිඅත් ෙථො, බුද් ධිපි ෙතසං අත් ෙථො. 
තස් මා ගච් ඡාමීති ඉමස් ස ජානාමි බුජ් ඣාමීති අයම් පි අත් ෙථො වුත් ෙතො. ධම් මඤ් ච 
භික් ඛුසඞ් ඝඤ් චාති එත් ථ පන අධිගතමග් ෙග සච් ඡිකතනිෙරොෙධ යථානුසිට් ඨං 
පටිපජ් ජමාෙන චතූසු අපාෙයසු අපතමාෙන ධාෙරතීති ධම් ෙමො, ෙසො අත් ථෙතො 
අරියමග් ෙගො ෙචව නිබ් බානඤ් ච. වුත් තඤ් ෙචතං – ‘‘යාවතා, භික් ඛෙව, ධම් මා 
සඞ් ඛතා, අරිෙයො අට් ඨඞ් ගිෙකො මග් ෙගො ෙතසං අග් ගමක් ඛායතී’’ති (අ. නි. 4.34) 
විත් ථාෙරො. න ෙකවලඤ් ච අරියමග් ෙගො ෙචව නිබ් බානඤ් ච. අපි ච ෙඛො අරියඵෙලහි 
සද් ධිං පරියත් තිධම් ෙමොපි. වුත් තඤ් ෙහතං ඡත් තමාණවකවිමාෙන – 

‘‘රාගවිරාගමෙනජමෙසොකං, ධම් මමසඞ් ඛතමප් පටිකූලං; 
මධුරමිමං පගුණං සුවිභත් තං, ධම් මමිමං සරණත් ථමුෙපහී’’ති. (වි. ව. 887); 

එත් ථ හි රාගවිරාෙගොති මග් ෙගො කථිෙතො. අෙනජමෙසොකන් ති ඵලං. 
ධම් මමසඞ් ඛතන් ති නිබ් බානං. අප් පටිකූලං මධුරමිමං පගුණං සුවිභත් තන් ති 
පිටකත් තෙයන විභත් තා ධම් මක් ඛන් ධාති. දිට් ඨිසීලසංඝාෙතන සංහෙතොති සඞ් ෙඝො, 
ෙසො අත් ථෙතො අට් ඨ අරියපුග් ගලසමූෙහො. වුත් තඤ් ෙහතං තස ්මිඤ් ෙඤව විමාෙන – 

‘‘යත් ථ ච දින් නමහප් ඵලමාහු, චතූසු සුචීසු පුරීසයුෙගසු; 
අට් ඨ ච පුග් ගලධම් මදසා ෙත, සඞ් ඝමිමං සරණත් ථමුෙපහී’’ති. (වි. ව. 888); 

භික් ඛූනං සඞ් ෙඝො භික් ඛුසඞ් ෙඝො. එත් තාවතා රාජා තීණි සරණගමනානි 
පටිෙවෙදසි. 

සරණගමනකථා 

ඉදානි ෙතසු සරණගමෙනසු ෙකොසල් ලත් ථං සරණං, සරණගමනං, ෙයො ච 
සරණං ගච් ඡති, සරණගමනප් පෙභෙදො, සරණගමනඵලං, සඞ් කිෙලෙසො, ෙභෙදොති, 
අයං විධි ෙවදිතබ් ෙබො. ෙසය්යථිදං – සරණත් ථෙතො තාව හිංසතීති සරණං. 
සරණගතානං ෙතෙනව සරණගමෙනන භයං සන් තාසං දුක් ඛං දුග් ගතිපරිකිෙලසං 
හනති විනාෙසතීති අත් ෙථො, රතනත් තයස් ෙසෙවතං අධිවචනං. 

අථ වා හිෙත පවත් තෙනන අහිතා ච නිවත් තෙනන සත් තානං භයං හිංසති 
බුද් ෙධො. භවකන් තාරා උත් තාරෙණන අස ්සාසදාෙනන ච ධම් ෙමො; අප් පකානම් පි 
කාරානං විපුලඵලපටිලාභකරෙණන සඞ් ෙඝො. තස් මා ඉමිනාපි පරියාෙයන 
රතනත් තයං සරණං. තප් පසාදතග් ගරුතාහි විහතකිෙලෙසො 
තප් පරායණතාකාරප් පවත් ෙතො චිත් තුප් පාෙදො සරණගමනං. තං සමඞ් ගීසත් ෙතො 
සරණං ගච් ඡති. වුත් තප් පකාෙරන චිත් තුප් පාෙදන එතානි ෙම තීණි රතනානි සරණං, 
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එතානි පරායණන් ති එවං උෙපතීති අත් ෙථො. එවං තාව සරණං, සරණගමනං, ෙයො ච 
සරණං ගච් ඡති, ඉදං තයං ෙවදිතබ් බං. 

සරණගමනප් පෙභෙද පන දුවිධං සරණගමනං – ෙලොකුත් තරං ෙලොකියඤ් ච. 
තත් ථ ෙලොකුත් තරං දිට් ඨසච් චානං මග් ගක් ඛෙණ 
සරණගමනුපක් කිෙලසසමුච් ෙඡෙදන ආරම් මණෙතො නිබ් බානාරම් මණං හුත් වා 
කිච් චෙතො සකෙලපි රතනත් තෙය ඉජ් ඣති. ෙලොකියං පුථුජ් ජනානං 
සරණගමනුපක් කිෙලසවික් ඛම් භෙනන ආරම් මණෙතො බුද් ධාදිගුණාරම් මණං හුත් වා 
ඉජ් ඣති. තං අත් ථෙතො බුද් ධාදීසු වත් ථූසු සද් ධාපටිලාෙභො සද් ධාමූලිකා ච 
සම් මාදිට් ඨි දසසු පුඤ ්ඤකිරියවත් ථූසු දිට් ඨිජුකම් මන් ති වුච් චති. තයිදං චතුධා වත් තති 
– අත් තසන් නිය්යාතෙනන, තප් පරායණතාය, සිස් සභාවූපගමෙනන, පණිපාෙතනාති. 

තත් ථ අත් තසන් නිය්යාතනං නාම – ‘‘අජ් ජාදිං කත් වා අහං අත් තානං බුද් ධස් ස 
නිය්යාෙතමි, ධම් මස් ස, සඞ් ඝස් සා’’ති එවං බුද් ධාදීනං අත් තපරිච් චජනං. 
තප් පරායණතා නාම ‘‘අජ් ජාදිං කත් වා ‘අහං බුද් ධපරායෙණො, ධම් මපරායෙණො, 
සඞ් ඝපරායෙණො’ති. මං ධාෙරථා’’ති එවං තප් පරායණභාෙවො. සිස් සභාවූපගමනං 
නාම – ‘‘අජ් ජාදිං කත් වා – ‘අහං බුද් ධස් ස අන් ෙතවාසිෙකො, ධම් මස් ස, සඞ් ඝස් ස 
අන් ෙතවාසිෙකො’ති මං ධාෙරථා’’ති එවං සිස් සභාවූපගෙමො. පණිපාෙතො නාම – 
‘‘අජ් ජාදිං කත් වා අහං අභිවාදනපච් චුට් ඨානඅඤ් ජලිකම් මසාමීචිකම් මං 
බුද් ධාදීනංෙයව තිණ් ණං වත් ථූනං කෙරොමී’ති මං ධාෙරථා’’ති එවං බුද් ධාදීසු 
පරමනිපච් චාකාෙරො. ඉෙමසඤ් හි චතුන් නං ආකාරානං අඤ ්ඤතරම් පි කෙරොන් ෙතන 
ගහිතංෙයව ෙහොති සරණං. 

අපි ච භගවෙතො අත් තානං පරිච් චජාමි, ධම් මස් ස, සඞ් ඝස් ස, අත් තානං 
පරිච් චජාමි, ජීවිතං පරිච් චජාමි, පරිච් චත් ෙතොෙයව ෙම අත් තා, පරිච් චත් තංෙයව 
ජීවිතං, ජීවිතපරියන් තිකං බුද් ධං සරණං ගච් ඡාමි, බුද් ෙධො ෙම සරණං ෙලණං 
තාණන් ති; එවම් පි අත් තසන් නිය්යාතනං ෙවදිතබ් බං. ‘‘සත් ථාරඤ් ච වතාහං 
පස් ෙසය්යං, භගවන් තෙමව පස් ෙසය්යං, සුගතඤ් ච වතාහං පස් ෙසය්යං, 
භගවන් තෙමව පස් ෙසය්යං, සම් මාසම් බුද් ධඤ් ච වතාහං පස් ෙසය්යං, භගවන් තෙමව 
පස් ෙසය්ය’’න් ති (සං. නි. 2.154). එවම් පි මහාකස් සපස් ස සරණගමනං විය 
සිස් සභාවූපගමනං ෙවදිතබ් බං. 

‘‘ෙසො අහං විචරිස ්සාමි, ගාමා ගාමං පුරා පුරං; 
නමස් සමාෙනො සම් බුද් ධං, ධම් මස් ස ච සුධම් මත’’න් ති. (සු. නි. 194); 

එවම් පි ආළවකාදීනං සරණගමනං විය තප් පරායණතා ෙවදිතබ් බා. අථ ෙඛො 
බහ් මායු බාහ් මෙණො උට් ඨායාසනා එකංසං උත් තරාසඞ් ගං කරිත් වා භගවෙතො පාෙදසු 
සිරසා නිපතිත් වා භගවෙතො පාදානි මුෙඛන ච පරිචුම් බති, පාණීහි ච පරිසම් බාහති, 
නාමඤ් ච සාෙවති – ‘‘බහ් මායු අහං, ෙභො ෙගොතම බාහ් මෙණො, බහ් මායු අහං, ෙභො 
ෙගොතම බාහ් මෙණො’’ති (ම. නි. 2.394) එවම් පි පණිපාෙතො දට් ඨබ් ෙබො. 

Free Distribution www.aathaapi.org



ෙසො පෙනස ඤාතිභයාචරියදක් ඛිෙණය්යවෙසන චතුබ් බිෙධො ෙහොති. තත් ථ 
දක් ඛිෙණය්යපණිපාෙතන සරණගමනං ෙහොති, න ඉතෙරහි. ෙසට් ඨවෙසෙනව හි 
සරණං ගණ් හාති, ෙසට් ඨවෙසන ච භිජ් ජති. තස ්මා ෙයො සාකිෙයො වා ෙකොලිෙයො වා – 
‘‘බුද් ෙධො අම් හාකං ඤාතෙකො’’ති වන් දති, අග් ගහිතෙමව ෙහොති සරණං. ෙයො වා – 
‘‘සමෙණො ෙගොතෙමො රාජපූජිෙතො මහානුභාෙවො අවන් දීයමාෙනො අනත් ථම් පි 
කෙරය්යා’’ති භෙයන වන් දති, අග් ගහිතෙමව ෙහොති සරණං. ෙයො වා 
ෙබොධිසත් තකාෙල භගවෙතො සන් තිෙක කිඤ් චි උග් ගහිතං සරමාෙනො බුද් ධකාෙල වා 
– 

‘‘චතුධා විභෙජ ෙභොෙග, පණ් ඩිෙතො ඝරමාවසං; 
එෙකන ෙභොගං භුඤ් ෙජය්ය, ද් වීහි කම් මං පෙයොජෙය; 
චතුත් ථඤ ්ච නිධාෙපය්ය, ආපදාසු භවිස ්සතී’’ති. (දී. නි. 3.265); 

එවරූපං අනුසාසනිං උග් ගෙහත් වා – ‘‘ආචරිෙයො ෙම’’ති වන් දති, අග් ගහිතෙමව 
ෙහොති සරණං. ෙයො පන – ‘‘අයං ෙලොෙක අග් ගදක් ඛිෙණෙය්යො’’ති වන් දති, 
ෙතෙනව ගහිතං ෙහොති සරණං. 

එවං ගහිතසරණස් ස ච උපාසකස් ස වා උපාසිකාය වා අඤ ්ඤතිත් ථිෙයසු 
පබ් බජිතම් පි ඤාතිං – ‘‘ඤාතෙකො ෙම අය’’න් ති වන් දෙතො සරණගමනං න භිජ් ජති, 
පෙගව අපබ් බජිතං. තථා රාජානං භයවෙසන වන් දෙතො. ෙසො හි රට් ඨපූජිතත් තා 
අවන් දීයමාෙනො අනත් ථම් පි කෙරය්යාති. තථා යං කිඤ් චි සිප් පං සික් ඛාපකං 
තිත් ථියම් පි – ‘‘ආචරිෙයො ෙම අය’’න් ති වන් දෙතොපි න භිජ් ජති, එවං 
සරණගමනප් පෙභෙදො ෙවදිතබ් ෙබො. 

එත් ථ ච ෙලොකුත් තරස් ස සරණගමනස් ස චත් තාරි සාමඤ් ඤඵලානි විපාකඵලං, 
සබ් බදුක් ඛක් ඛෙයො ආනිසංසඵලං. වුත් තඤ් ෙහතං – 

‘‘ෙයො ච බුද් ධඤ් ච ධම් මඤ් ච, සඞ් ඝඤ් ච සරණං ගෙතො; 
චත් තාරි අරියසච් චානි, සම් මප් පඤ් ඤාය පස් සති. 

දුක් ඛං දුක් ඛසමුප් පාදං, දුක් ඛස් ස ච අතික් කමං; 
අරියං අට් ඨඞ් ගිකං මග් ගං, දුක් ඛූපසමගාමිනං. 

එතං ෙඛො සරණං ෙඛමං, එතං සරණමුත් තමං; 
එතං සරණමාගම් ම, සබ් බදුක් ඛා පමුච් චතී’’ති. (ධ. ප. 192); 

අපි ච නිච් චාදිෙතො අනුපගමනාදිවෙසන ෙපතස් ස ආනිසංසඵලං ෙවදිතබ් බං. 
වුත් තඤ් ෙහතං – ‘‘අට් ඨානෙමතං අනවකාෙසො, යං දිට් ඨිසම් පන් ෙනො පුග් ගෙලො 
කඤ් චි සඞ් ඛාරං නිච් චෙතො උපගච් ෙඡය්ය…ෙප.… කඤ් චි සඞ් ඛාරං සුඛෙතො…ෙප.… 
කඤ් චි ධම් මං අත් තෙතො උපගච් ෙඡය්ය…ෙප.… මාතරං ජීවිතා 
ෙවොෙරොෙපය්ය…ෙප.… පිතරං…ෙප.… අරහන් තං…ෙප.… පදුට් ඨචිත් ෙතො 
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තථාගතස් ස ෙලොහිතං උප් පාෙදය්ය…ෙප.…. සඞ් ඝං භින් ෙදය්ය…ෙප.… අඤ් ඤං 
සත් ථාරං උද් දිෙසය්ය, ෙනතං ඨානං විජ් ජතී’’ති (අ. නි. 1.290). ෙලොකියස් ස පන 
සරණගමනස් ස භවසම් පදාපි ෙභොගසම් පදාපි ඵලෙමව. වුත් තඤ් ෙහතං – 

‘‘ෙය ෙකචි බුද් ධං සරණං ගතාෙස, න ෙත ගමිස් සන් ති අපායභූමිං; 
පහාය මානුසං ෙදහං, ෙදවකායං පරිපූෙරස් සන් තී’’ති. (සං. නි. 1.37); 

අපරම් පි වුත් තං – ‘‘අථ ෙඛො සක් ෙකො ෙදවානමින් ෙදො අසීතියා 
ෙදවතාසහස් ෙසහි සද් ධිං ෙයනායස් මා මහාෙමොග් ගල් ලාෙනො 
ෙතනුපසඞ් කමි…ෙප.… එකමන් තං ඨිතං ෙඛො සක් කං ෙදවානමින් දං ආයස් මා 
මහාෙමොග් ගල් ලාෙනො එතදෙවොච – ‘‘සාධු ෙඛො, ෙදවානමින් ද, බුද් ධං සරණගමනං 
ෙහොති. බුද් ධං සරණගමනෙහතු ෙඛො, ෙදවානමින් ද, එවමිෙධකච් ෙච සත් තා කායස් ස 
ෙභදා පරං මරණා සුගතිං සග් ගං ෙලොකං උපපජ් ජන් ති…ෙප.… ෙත අඤ් ෙඤ ෙදෙව 
දසහි ඨාෙනහි අධිගණ් හන් ති – දිබ් ෙබන ආයුනා, දිබ් ෙබන වණ් ෙණන, දිබ් ෙබන 
සුෙඛන, දිබ් ෙබන යෙසන, දිබ් ෙබන ආධිපෙතෙය්යන, දිබ් ෙබහි රූෙපහි සද් ෙදහි 
ගන් ෙධහි රෙසහි ෙඵොට් ඨබ් ෙබහී’’ති (සං. නි. 4.341). එස නෙයො ධම් ෙම ච සඞ් ෙඝ 
ච. අපි ච ෙවලාමසුත් තාදීනං වෙසනාපි සරණගමනස් ස ඵලවිෙසෙසො ෙවදිතබ් ෙබො. 
එවං සරණගමනස් ස ඵලං ෙවදිතබ් බං. 

තත් ථ ච ෙලොකියසරණගමනං තීසු වත් ථූසු අඤ ්ඤාණසංසයමිච් ඡාඤාණාදීහි 
සංකිලිස් සති, න මහාජුතිකං ෙහොති, න මහාවිප් ඵාරං. ෙලොකුත් තරස් ස නත් ථි 
සංකිෙලෙසො. ෙලොකියස් ස ච සරණගමනස් ස දුවිෙධො ෙභෙදො – සාවජ් ෙජො ච 
අනවජ් ෙජො ච. තත් ථ සාවජ් ෙජො අඤ් ඤසත් ථාරාදීසු අත් තසන් නිය්යාතනාදීහි ෙහොති, 
ෙසො ච අනිට් ඨඵෙලො ෙහොති. අනවජ් ෙජො කාලකිරියාය ෙහොති, ෙසො අවිපාකත් තා 
අඵෙලො. ෙලොකුත් තරස් ස පන ෙනවත් ථි ෙභෙදො. භවන් තෙරපි හි අරියසාවෙකො 
අඤ් ඤං සත් ථාරං න උද් දිසතීති. එවං සරණගමනස් ස සංකිෙලෙසො ච ෙභෙදො ච 
ෙවදිතබ් ෙබොති. 

උපාසකං මං භන් ෙත භගවා ධාෙරතූති මං භගවා ‘‘උපාසෙකො අය’’න් ති එවං 
ධාෙරතු, ජානාතූති අත් ෙථො. උපාසකවිධිෙකොසල් ලත් ථං පෙනත් ථ – ෙකො 
උපාසෙකො? කස් මා උපාසෙකොති වුච් චති? කිමස් ස සීලං? ෙකො ආජීෙවො? කා විපත් ති? 
කා සම් පත් තීති? ඉදං පකිණ් ණකං ෙවදිතබ් බං. 

තත් ථ ෙකො උපාසෙකොති ෙයො ෙකොචි සරණගෙතො ගහට් ෙඨො. වුත් තඤ් ෙහතං – 
‘‘යෙතො ෙඛො, මහානාම, බුද් ධං සරණං ගෙතො ෙහොති, ධම් මං සරණං ගෙතො ෙහොති, 
සඞ් ඝං සරණං ගෙතො ෙහොති. එත් තාවතා ෙඛො, මහානාම, උපාසෙකො ෙහොතී’’ති (සං. 
නි. 5.1033). 

කස් මා උපාසෙකොති රතනත් තයං උපාසනෙතො. ෙසො හි බුද් ධං උපාසතීති 
උපාසෙකො, තථා ධම් මං සංඝං. 
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කිමස් ස සීලන් ති පඤ් ච ෙවරමණිෙයො. යථාහ – ‘‘යෙතො ෙඛො, මහානාම, 
උපාසෙකො පාණාතිපාතා පටිවිරෙතො ෙහොති, අදින් නාදානා… කාෙමසුමිච් ඡාචාරා… 
මුසාවාදා… සුරාෙමරයමජ් ජපමාදට් ඨානා පටිවිරෙතො ෙහොති, එත් තාවතා ෙඛො, 
මහානාම, උපාසෙකො සීලවා ෙහොතී’’ති (සං. නි. 5.1033). 

ෙකො ආජීෙවොති පඤ් ච මිච් ඡාවණිජ් ජා පහාය ධම් ෙමන සෙමන ජීවිතකප් පනං. 
වුත් තඤ් ෙහතං – ‘‘පඤ් චිමා, භික් ඛෙව, වණිජ් ජා උපාසෙකන අකරණීයා. කතමා 
පඤ් ච? සත් ථවණිජ් ජා, සත් තවණිජ් ජා, මංසවණිජ් ජා, මජ් ජවණිජ් ජා, විසවණිජ් ජා. 
ඉමා ෙඛො, භික් ඛෙව, පඤ් ච වණිජ් ජා උපාසෙකන අකරණීයා’’ති (අ. නි. 5.177). 

කා විපත් තීති යා තස ්ෙසව සීලස් ස ච ආජීවස් ස ච විපත් ති, අයමස් ස විපත් ති. අපි 
ච යාය එස චණ් ඩාෙලො ෙචව ෙහොති, මලඤ් ච පතිකුට් ෙඨො ච, සාපිස් ස විපත් තීති 
ෙවදිතබ් බා. ෙත ච අත් ථෙතො අස් සද් ධියාදෙයො පඤ් ච ධම් මා ෙහොන් ති. යථාහ – 
‘‘පඤ් චහි, භික් ඛෙව, ධම් ෙමහි සමන් නාගෙතො උපාසෙකො උපාසකචණ් ඩාෙලො ච 
ෙහොති, උපාසකමලඤ් ච, උපාසකපතිකුට් ෙඨො ච. කතෙමහි පඤ් චහි? අස් සද් ෙධො 
ෙහොති, දුස් සීෙලො ෙහොති, ෙකොතූහලමඞ් ගලිෙකො ෙහොති, මඞ් ගලං පච් ෙචති, ෙනො 
කම් මං, ඉෙතො ච බහිද් ධා දක් ඛිෙණය්යං පරිෙයසති, තත් ථ ච පුබ් බකාරං කෙරොතී’’ති 
(අ. නි. 5.175). 

කා සම් පත් තීති යා චස් ස සීලසම් පදා ෙචව ආජීවසම් පදා ච, සා සම් පත් ති; ෙය 
චස් ස රතනභාවාදිකරා සද් ධාදෙයො පඤ් ච ධම් මා. යථාහ – ‘‘පඤ් චහි, භික් ඛෙව, 
ධම් ෙමහි සමන් නාගෙතො උපාසෙකො උපාසකරතනඤ් ච ෙහොති, උපාසකපදුමඤ් ච, 
උපාසකපුණ් ඩරීකඤ් ච. කතෙමහි පඤ් චහි? සද් ෙධො ෙහොති, සීලවා ෙහොති, න 
ෙකොතූහලමඞ් ගලිෙකො ෙහොති, කම් මං පච් ෙචති, ෙනො මඞ් ගලං, න ඉෙතො බහිද් ධා 
දක් ඛිෙණය්යං ගෙවසති, ඉධ ච පුබ් බකාරං කෙරොතී’’ති (අ. නි. 5.175). 

අජ් ජතග් ෙගති එත් ථායං අග් ගසද් ෙදො ආදිෙකොටිෙකොට් ඨාසෙසට් ෙඨසු දිස් සති. 
‘‘අජ් ජතග් ෙග, සම් ම ෙදොවාරික, ආවරාමි ද් වාරං නිගණ් ඨානං නිගණ් ඨීන’’න් තිආදීසු 
(ම. නි. 2.70) හි ආදිම් හි දිස් සති. ‘‘ෙතෙනව අඞ් ගුලග් ෙගන තං අඞ් ගුලග් ගං 
පරාමෙසය්ය. උච් ඡග් ගං ෙවළග් ග’’න් තිආදීසු (කථා. 281) ෙකොටියං. ‘‘අම් බිලග් ගං 
වා මධුරග් ගං වා තිත් තකග් ගං වා විහාරග් ෙගන වා පරිෙවණග් ෙගන වා 
භාෙජතු’’න් තිආදීසු (චූළව. 317) ෙකොට් ඨාෙස. ‘‘යාවතා, භික් ඛෙව, සත් තා අපදා 
වා…ෙප.… තථාගෙතො ෙතසං අග් ගමක් ඛායතී’’තිආදීසු (අ. නි. 4.34) ෙසට් ෙඨ. ඉධ 
පනායං ආදිම් හි දට් ඨබ් ෙබො. තස් මා අජ් ජතග් ෙගති අජ් ජතං ආදිං කත් වාති 
එවෙමත් ථත් ෙථො ෙවදිතබ් ෙබො. අජ් ජතන් ති අජ් ජභාවං. අජ් ජදග් ෙගති වා පාෙඨො, 
දකාෙරො පදසන් ධිකෙරො. අජ් ජ අග් ගන් ති අත් ෙථො. 

පාණුෙපතන් ති පාෙණහි උෙපතං. යාව ෙම ජීවිතං පවත් තති, තාව උෙපතං 
අනඤ් ඤසත් ථුකං තීහි සරණගමෙනහි සරණං ගතං උපාසකං කප් පියකාරකං මං 
භගවා ධාෙරතු ජානාතු. අහඤ ්හි සෙචපි ෙම තිඛිෙණන අසිනා සීසං ඡින් ෙදය්ය, ෙනව 
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බුද් ධං ‘‘න බුද් ෙධො’’ති වා, ධම් මං ‘‘න ධම් ෙමො’’ති වා, සඞ් ඝං ‘‘න සඞ් ෙඝො’’ති වා 
වෙදය්යන් ති. 

එවං අත් තසන් නිය්යාතෙනන සරණං ගන් ත් වා අත් තනා කතං අපරාධං 
පකාෙසන් ෙතො අච් චෙයො මං, භන් ෙතතිආදිමාහ. තත් ථ අච් චෙයොති අපරාෙධො. මං 
අච් චගමාති මං අතික් කම් ම අභිභවිත් වා පවත් ෙතො. ධම් මිකං ධම් මරාජානන් ති එත් ථ 
ධම් මං චරතීති ධම් මිෙකො. ධම් ෙමෙනව රාජා ජාෙතො, න පිතුඝාතනාදිනා 
අධම් ෙමනාති ධම් මරාජා. ජීවිතා ෙවොෙරොෙපසින් ති ජීවිතා විෙයොෙජසිං. 
පටිග් ගණ් හාතූති ඛමතු. ආයතිං සංවරායාති අනාගෙත සංවරත් ථාය. පුන එවරූපස් ස 
අපරාධස් ස ෙදොසස් ස ඛලිතස් ස අකරණත් ථාය. 

251. තග් ඝාති එකංෙස නිපාෙතො. යථා ධම් මං පටිකෙරොසීති යථා ධම් ෙමො ඨිෙතො 
තෙථව කෙරොසි, ඛමාෙපසීති වුත් තං ෙහොති. තං ෙත මයං පටිග් ගණ් හාමාති තං තව 
අපරාධං මයං ඛමාම. වුඩ් ඪිෙහසා, මහාරාජ අරියස් ස විනෙයති එසා, මහාරාජ, 
අරියස ්ස විනෙය බුද් ධස් ස භගවෙතො සාසෙන වුඩ් ඪි නාම. කතමා? යායං අච් චයං 
අච් චයෙතො දිස් වා යථාධම් මං පටිකරිත් වා ආයතිං සංවරාපජ් ජනා, ෙදසනං පන 
පුග් ගලාධිට් ඨානං කෙරොන් ෙතො – ‘‘ෙයො අච් චයං අච් චයෙතො දිස් වා යථාධම් මං 
පටිකෙරොති, ආයතිං සංවරං ආපජ් ජතී’’ති ආහ. 

252. එවං වුත් ෙතති එවං භගවතා වුත් ෙත. හන් ද ච දානි මයං භන් ෙතති එත් ථ 
හන් දාති වචසායත් ෙථ නිපාෙතො. ෙසො හි ගමනවචසායං කත් වා එවමාහ. බහුකිච් චාති 
බලවකිච් චා. බහුකරණීයාති තස් ෙසව ෙවවචනං. යස් සදානි ත් වන් ති යස ්ස ඉදානි 
ත් වං මහාරාජ ගමනස් ස කාලං මඤ් ඤසි ජානාසි, තස් ස කාලං ත් වෙමව ජානාසීති 
වුත් තං ෙහොති. පදක් ඛිණං කත් වා පක් කාමීති තික් ඛත් තුං පදක් ඛිණං කත් වා 
දසනඛසෙමොධානසමුජ් ජලං අඤ ්ජලිං සිරසි පතිට් ඨෙපත් වා යාව දස් සනවිසයං 
භගවෙතො අභිමුෙඛොව පටික් කමිත් වා දස ්සනවිජහනට් ඨානභූමියං පඤ් චපතිට් ඨිෙතන 
වන් දිත් වා පක් කාමි. 

253. ඛතායං, භික් ඛෙව, රාජාති ඛෙතො අයං, භික් ඛෙව, රාජා. උපහතායන් ති 
උපහෙතො අයං. ඉදං වුත් තං ෙහොති – අයං, භික් ඛෙව, රාජා ඛෙතො උපහෙතො 
භින් නපතිට් ෙඨො ජාෙතො, තථාෙනන අත් තනාව අත් තා ඛෙතො, යථා අත් තෙනො 
පතිට් ඨා න ජාතාති. විරජන් ති රාගරජාදිවිරහිතං. රාගමලාදීනංෙයව විගතත් තා 
වීතමලං. ධම් මචක් ඛුන් ති ධම් ෙමසු වා චක් ඛුං, ධම් මමයං වා චක් ඛුං, අඤ් ෙඤසු 
ඨාෙනසු තිණ් ණං මග් ගානෙමතං අධිවචනං. ඉධ පන ෙසොතාපත් තිමග් ගස් ෙසව. ඉදං 
වුත් තං ෙහොති – සෙච ඉමිනා පිතා ඝාතිෙතො නාභවිස් ස, ඉදානි ඉෙධවාසෙන 
නිසින් ෙනො ෙසොතාපත් තිමග් ගං පත් ෙතො අභවිස් ස, පාපමිත් තසංසග් ෙගන පනස් ස 
අන් තරාෙයො ජාෙතො. එවං සන් ෙතපි යස් මා අයං තථාගතං උපසඞ් කමිත් වා 
රතනත් තයං සරණං ගෙතො, තස් මා මම සාසනමහන් තතාය යථා නාම ෙකොචි 
පුරිසස් ස වධං කත් වා පුප් ඵමුට් ඨිමත් ෙතන දණ් ෙඩන මුච් ෙචය්ය, එවෙමව 
ෙලොහකුම් භියං නිබ් බත් තිත් වා තිංසවස් සසහස් සානි අෙධො පතන් ෙතො ෙහට් ඨිමතලං 
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පත් වා තිංසවස් සසහස් සානි උද් ධං ගච් ඡන් ෙතො පුනපි උපරිමතලං පාපුණිත් වා 
මුච් චිස් සතීති ඉදම් පි කිර භගවතා වුත් තෙමව, පාළියං පන න ආරූළ් හං. 

ඉදං පන සුත් තං සුත් වා රඤ් ඤා ෙකොචි ආනිසංෙසො ලද් ෙධොති? මහාආනිසංෙසො 
ලද් ෙධො. අයඤ් හි පිතු මාරිතකාලෙතො පට් ඨාය ෙනව රත් තිං න දිවා නිද් දං ලභති, 
සත් ථාරං පන උපසඞ් කමිත් වා ඉමාය මධුරාය ඔජවන් තියා ධම් මෙදසනාය 
සුතකාලෙතො පට් ඨාය නිද් දං ලභි. තිණ් ණං රතනානං මහාසක් කාරං අකාසි. 
ෙපොථුජ් ජනිකාය සද් ධාය සමන් නාගෙතො නාම ඉමිනා රඤ් ඤා සදිෙසො නාෙහොසි. 
අනාගෙත පන විජිතාවී නාම පච් ෙචකබුද් ෙධො හුත් වා පරිනිබ් බායිස් සතීති. ඉදමෙවොච 
භගවා. අත් තමනා ෙත භික් ඛූ භගවෙතො භාසිතං අභිනන් දුන් ති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථායං 

සාමඤ් ඤඵලසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. අම් බට් ඨසුත් තවණ් ණනා 

අද් ධානගමනවණ් ණනා 

254. එවං ෙම සුතං…ෙප.… ෙකොසෙලසූති අම් බට් ඨසුත් තං. තතායං 
අපුබ් බපදවණ් ණනා. ෙකොසෙලසූති ෙකොසලා නාම ජානපදිෙනො රාජකුමාරා. ෙතසං 
නිවාෙසො එෙකොපි ජනපෙදො රූළ් හීසද් ෙදන ෙකොසලාති වුච් චති, තස් මිං ෙකොසෙලසු 
ජනපෙද. ෙපොරාණා පනාහු – යස් මා පුබ් ෙබ මහාපනාදං රාජකුමාරං 
නානානාටකාදීනි දිස් වා සිතමත් තම් පි අකෙරොන් තං සුත් වා රාජා ආහ – ‘‘ෙයො මම 
පුත් තං හසාෙපති, සබ් බාලඞ් කාෙරන නං අලඞ් කෙරොමී’’ති. තෙතො නඞ් ගලානිපි 
ඡඩ් ෙඩත් වා මහාජනකාෙය සන් නිපතිෙත මනුස් සා සාතිෙරකානි සත් තවස් සානි 
නානාකීළාෙයො දස් ෙසත් වාපි තං හසාෙපතුං නාසක් ඛිංසු, තෙතො සක් ෙකො ෙදවරාජා 
නාටකං ෙපෙසසි, ෙසො දිබ් බනාටකං දස් ෙසත් වා හසාෙපසි. අථ ෙත මනුස් සා 
අත් තෙනො අත් තෙනො වසෙනොකාසාභිමුඛා පක් කමිංසු. ෙත පටිපෙථ 
මිත් තසුහජ් ජාදෙයො දිස් වා පටිසන් ථාරං කෙරොන් තා – ‘‘කච් චි ෙභො කුසලං, කච් චි ෙභො 
කුසල’’න් ති ආහංසු. තස් මා තං ‘‘කුසල’’න් ති වචනං උපාදාය ෙසො පෙදෙසො 
ෙකොසලාති වුච් චතීති. 

චාරිකං චරමාෙනොති අද් ධානගමනං ගච් ඡන් ෙතො. චාරිකා ච නාෙමසා භගවෙතො 
දුවිධා ෙහොති – තුරිතචාරිකා ච, අතුරිතචාරිකා ච. තත් ථ දූෙරපි ෙබොධෙනය්යපුග් ගලං 
දිස් වා තස් ස ෙබොධනත් ථාය සහසා ගමනං තුරිතචාරිකා නාම, සා මහාකස් සපස් ස 
පච් චුග් ගමනාදීසු දට් ඨබ් බා. භගවා හි මහාකස් සපත් ෙථරං පච් චුග් ගච් ඡන් ෙතො 
මුහුත් ෙතන තිගාවුතං මග් ගං අගමාසි. ආළවකස් සත් ථාය තිංසෙයොජනං, තථා 
අඞ් ගුලිමාලස් ස. පක් කුසාතිස් ස පන පඤ් චචත් තාලීසෙයොජනං. මහාකප් පිනස් ස 
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වීසෙයොජනසතං. ධනියස් සත් ථාය සත් තෙයොජනසතානි අගමාසි. ධම් මෙසනාපතිෙනො 
සද් ධිවිහාරිකස් ස වනවාසීතිස් සසාමෙණරස් ස තිගාවුතාධිකං වීසෙයොජනසතං. 

එකදිවසං කිර ෙථෙරො – ‘‘තිස් සසාමෙණරස් ස සන් තිකං, භන් ෙත, ගච් ඡාමී’’ති 
ආහ. භගවා – ‘‘අහම් පි ගමිස් සාමී’’ති වත් වා ආයස් මන් තං ආනන් දං ආමන් ෙතසි – 
‘‘ආනන් ද, වීසතිසහස් සානං ඡළභිඤ් ඤානං ආෙරොෙචහි, භගවා කිර වනවාසිස් ස 
තිස් සසාමෙණරස් ස සන් තිකං ගමිස් සතී’’ති. තෙතො දුතියදිවෙස 
වීසතිසහස් සඛීණාසවපරිවාෙරො ආකාෙස උප් පතිත් වා වීසතිෙයොජනසතමත් ථෙක 
තස් ස ෙගොචරගාමද් වාෙර ඔතරිත් වා චීවරං පාරුපි. තං කම් මන් තං ගච් ඡමානා 
මනුස් සා දිස් වා – ‘‘සත් ථා ෙනො ආගෙතො, මා කම් මන් තං අගමිත් ථා’’ති වත් වා 
ආසනානි පඤ් ඤෙපත් වා යාගුං දත් වා පාතරාසභත් තං කෙරොන් තා – ‘‘කුහිං, භන් ෙත, 
භගවා ගච් ඡතී’’ති දහරභික් ඛූ පුච් ඡිංසු. උපාසකා න භගවා අඤ ්ඤත් ථ ගච් ඡති, ඉෙධව 
තිස් සසාමෙණරස් ස දස් සනත් ථායාගෙතොති. ෙත – ‘‘අම් හාකං කුලූපකස් ස කිර 
ෙථරස් ස දස් සනත් ථාය සත් ථා ආගෙතො, ෙනො වත ෙනො ෙථෙරො ඔරමත් තෙකො’’ති 
ෙසොමනස් සජාතා අෙහසුං. 

අථ ෙඛො භගවෙතො භත් තකිච් චපරිෙයොසාෙන සාමෙණෙරො ගාෙම පිණ් ඩාය 
චරිත් වා – ‘‘උපාසකා, මහාභික් ඛුසඞ් ෙඝො’’ති පුච් ඡි. අථස ්ස ෙත ‘‘සත් ථා, භන් ෙත, 
ආගෙතො’’ති ආෙරොෙචසුං. ෙසො භගවන් තං උපසඞ් කමිත් වා පිණ් ඩපාෙතන ආපුච් ඡි. 
සත් ථා තස් ස පත් තං හත් ෙථන ගෙහත් වා – ‘‘අලං, තිස් ස, නිට් ඨිතං භත් තකිච් ච’’න් ති 
ආහ. තෙතො උපජ් ඣායං ආපුච් ඡිත් වා අත් තෙනො පත් තාසෙන නිසීදිත් වා 
භත් තකිච් චමකාසි. අථස ්ස භත් තකිච් චපරිෙයොසාෙන සත් ථා මඞ් ගලං වත් වා 
නික් ඛමිත් වා ගාමද් වාෙර ඨත් වා – ‘‘කතෙරො ෙත, තිස් ස, වසනට් ඨානං 
ගතමග් ෙගො’’ති ආහ. අයං භගවාති. මග් ගං ෙදසයමාෙනො පුරෙතො යාහි තිස් සාති. 
භගවා කිර සෙදවකස් ස ෙලොකස් ස මග් ගෙදසෙකොපි සමාෙනො සකෙල තිගාවුෙත 
මග් ෙග ‘සාමෙණරං දට් ඨුං ලච් ඡාමී’ති තං මග් ගෙදසකං අකාසි. 

ෙසො අත් තෙනො වසනට් ඨානං ගන් ත් වා භගවෙතො වත් තමකාසි. අථ නං භගවා – 
‘‘කතෙරො ෙත, තිස ්ස, චඞ් කෙමො’’ති පුච් ඡිත් වා තත් ථ ගන් ත් වා සාමෙණරස් ස 
නිසීදනපාසාෙණ නිසීදිත් වා – ‘‘තිස් ස, ඉමස් මිං ඨාෙන සුඛං වසී’’ති පුච් ඡි. ෙසො ආහ 
– ‘‘ආම, භන් ෙත, ඉමස් මිං ඨාෙන වසන් තස් ස සීහබ්යග් ඝහත් ථිමිගෙමොරාදීනං සද් දං 
සුණෙතො අරඤ් ඤසඤ් ඤා උප් පජ් ජති, තාය සුඛං වසාමී’’ති. අථ නං භගවා – ‘‘තිස් ස, 
භික් ඛුසඞ් ඝං සන් නිපාෙතහි, බුද් ධදායජ් ජං ෙත දස් සාමී’’ති වත් වා සන් නිපතිෙත 
භික් ඛුසඞ් ෙඝ උපසම් පාෙදත් වා අත් තෙනො වසනට් ඨානෙමව අගමාසීති. අයං 
තුරිතචාරිකා නාම. යං පන ගාමනිගමපටිපාටියා ෙදවසිකං 
ෙයොජනද් විෙයොජනවෙසන පිණ් ඩපාතචරියාදීහි ෙලොකං අනුග් ගණ් හන් තස් ස ගමනං, 
අයං අතුරිතචාරිකා නාම. 

ඉමං පන චාරිකං චරන් ෙතො භගවා මහාමණ් ඩලං, මජ් ඣිමමණ් ඩලං, 
අන් ෙතොමණ් ඩලන් ති ඉෙමසං තිණ් ණං මණ් ඩලානං අඤ් ඤතරස් මිං චරති. තත් ථ 

Free Distribution www.aathaapi.org



මහාමණ් ඩලං නවෙයොජනසතිකං, මජ් ඣිමමණ් ඩලං ඡෙයොජනසතිකං, 
අන් ෙතොමණ් ඩලං තිෙයොජනසතිකං. යදා මහාමණ් ඩෙල චාරිකං චරිතුකාෙමො ෙහොති, 
මහාපවාරණාය පවාෙරත් වා පාටිපදදිවෙස මහාභික් ඛුසඞ් ඝපරිවාෙරො නික් ඛමති. 
සමන් තා ෙයොජනසතං එකෙකොලාහලං ෙහොති. පුරිමං පුරිමං ආගතා නිමන් ෙතතුං 
ලභන් ති. ඉතෙරසු ද් වීසු මණ් ඩෙලසු සක් කාෙරො මහාමණ් ඩෙල ඔසරති. තත් ථ භගවා 
ෙතසු ෙතසු ගාමනිගෙමසු එකාහං ද් වීහං වසන් ෙතො මහාජනං ආමිසප් පටිග් ගෙහන 
අනුග් ගණ් හන් ෙතො ධම් මදාෙනන චස් ස විවට් ටසන් නිස් සිතං කුසලං වඩ් ෙඪන් ෙතො 
නවහි මාෙසහි චාරිකං පරිෙයොසාෙපති. සෙච පන අන් ෙතොවස් ෙස භික් ඛූනං 
සමථවිපස් සනා තරුණා ෙහොන් ති, මහාපවාරණාය අපවාෙරත් වා පවාරණාසඞ් ගහං 
දත් වා කත් තිකපුණ් ණමායං පවාෙරත් වා මිගසිරස් ස පඨමපාටිපදදිවෙස 
මහාභික් ඛුසඞ් ඝපරිවාෙරො නික් ඛමිත් වා මජ් ඣිමමණ් ඩෙල ඔසරති. අඤ ්ෙඤනපි 
කාරෙණන මජ් ඣිමමණ් ඩෙල චාරිකං චරිතුකාෙමො චතුමාසං වසිත් වාව නික් ඛමති. 
වුත් තනෙයෙනව ඉතෙරසු ද් වීසු මණ් ඩෙලසු සක් කාෙරො මජ් ඣිමමණ් ඩෙල ඔසරති. 
භගවා පුරිමනෙයෙනව ෙලොකං අනුග් ගණ් හන් ෙතො අට් ඨහි මාෙසහි චාරිකං 
පරිෙයොසාෙපති. සෙච පන චතුමාසං වුත් ථවස් සස් සාපි භගවෙතො ෙවෙනය්යසත් තා 
අපරිපක් කින් දියා ෙහොන් ති, ෙතසං ඉන් දියපරිපාකං ආගමයමාෙනො අපරම් පි 
එකමාසං වා ද් විතිචතුමාසං වා තත් ෙථව වසිත් වා මහාභික් ඛුසඞ් ඝපරිවාෙරො 
නික් ඛමති. වුත් තනෙයෙනව ඉතෙරසු ද් වීසු මණ් ඩෙලසු සක් කාෙරො 
අන් ෙතොමණ් ඩෙල ඔසරති. භගවා පුරිමනෙයෙනව ෙලොකං අනුග් ගණ් හන් ෙතො 
සත් තහි වා ඡහි වා පඤ් චහි වා චතූහි වා මාෙසහි චාරිකං පරිෙයොසාෙපති. ඉති ඉෙමසු 
තීසු මණ් ඩෙලසු යත් ථ කත් ථචි චාරිකං චරන් ෙතො න චීවරාදිෙහතු චරති. අථ ෙඛො ෙය 
දුග් ගතබාලජිණ් ණබ්යාධිතා, ෙත කදා තථාගතං ආගන් ත් වා පස් සිස් සන් ති. මයි පන 
චාරිකං චරන් ෙත මහාජෙනො තථාගතස් ස දස් සනං ලභිස් සති. තත් ථ ෙකචි චිත් තානි 
පසාෙදස් සන් ති, ෙකචි මාලාදීහි පූෙජස් සන් ති, ෙකචි කටච් ඡුභික් ඛං දස ්සන් ති, ෙකචි 
මිච් ඡාදස් සනං පහාය සම් මාදිට් ඨිකා භවිස් සන් ති. තං ෙනසං භවිස ්සති දීඝරත් තං 
හිතාය සුඛායාති. එවං ෙලොකානුකම් පකාය චාරිකං චරති. 

අපි ච චතූහි කාරෙණහි බුද් ධා භගවන් ෙතො චාරිකං චරන් ති, ජඞ් ඝවිහාරවෙසන 
සරීරඵාසුකත් ථාය, අත් ථුප් පත් තිකාලාභිකඞ් ඛනත් ථාය, භික් ඛූනං 
සික් ඛාපදපඤ් ඤාපනත් ථාය, තත් ථ තත් ථ පරිපාකගතින් දිෙය ෙබොධෙනය්යසත් ෙත 
ෙබොධනත් ථායාති. අපෙරහිපි චතූහි කාරෙණහි බුද් ධා භගවන් ෙතො චාරිකං චරන් ති 
බුද් ධං සරණං ගච් ඡිස් සන් තීති වා, ධම් මං, සඞ් ඝං සරණං ගච් ඡිස් සන් තීති වා, මහතා 
ධම් මවස් ෙසන චතස් ෙසො පරිසා සන් තප් ෙපස් සාමීති වා. අපෙරහිපි පඤ ්චහි 
කාරෙණහි බුද් ධා භගවන් ෙතො චාරිකං චරන් ති පාණාතිපාතා විරමිස් සන් තීති වා, 
අදින් නාදානා, කාෙමසුමිච් ඡාචාරා, මුසාවාදා, සුරාෙමරයමජ් ජපමාදට් ඨානා 
විරමිස් සන් තීති වා. අපෙරහිපි අට් ඨහි කාරෙණහි බුද් ධා භගවන් ෙතො චාරිකං චරන් ති 
– පඨමං ඣානං පටිලභිස් සන් තීති වා, දුතියං ඣානං…ෙප.… 
ෙනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනසමාපත් තිං පටිලභිස් සන් තීති වා. අපෙරහිපි අට් ඨහි 
කාරෙණහි බුද් ධා භගවන් ෙතො චාරිකං චරන් ති – ෙසොතාපත් තිමග් ගං 
අධිගමිස් සන් තීති වා, ෙසොතාපත් තිඵලං…ෙප.… අරහත් තඵලං සච් ඡිකරිස් සන් තීති 

Free Distribution www.aathaapi.org



වාති. අයං අතුරිතචාරිකා, ඉධ චාරිකාති අධිප් ෙපතා. සා පෙනසා දුවිධා ෙහොති – 
අනිබද් ධචාරිකා ච නිබද් ධචාරිකා ච. තත් ථ යං ගාමනිගමනගරපටිපාටිවෙසන චරති, 
අයං අනිබද් ධචාරිකා නාම. යං පෙනකස් ෙසව ෙබොධෙනය්යසත් තස ්සත් ථාය ගච් ඡති, 
අයං නිබද් ධචාරිකා නාම. එසා ඉධ අධිප් ෙපතා. 

තදා කිර භගවෙතො පච් ඡිමයාමකිච් චපරිෙයොසාෙන දසසහස් සිෙලොකධාතුයා 
ඤාණජාලං පත් ථරිත් වා ෙබොධෙනය්යබන් ධෙව ඔෙලොෙකන් තස් ස 
ෙපොක් ඛරසාතිබාහ් මෙණො සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණජාලස් ස අන් ෙතො පවිට් ෙඨො. අථ 
භගවා අයං බාහ් මෙණො මය් හං ඤාණජාෙල පඤ් ඤායති, ‘‘අත් ථි නු ඛ් වස් ස 
උපනිස් සෙයො’’ති වීමංසන් ෙතො ෙසොතාපත් තිමග් ගස් ස උපනිස් සයං දිස ්වා – ‘‘එෙසො 
මයි එතං ජනපදං ගෙත ලක් ඛණපරිෙයසනත් ථං අම් බට් ඨං අන් ෙතවාසිං පහිණිස් සති, 
ෙසො මයා සද් ධිං වාදපටිවාදං කත් වා නානප් පකාරං අසබ් භිවාක්යං වක් ඛති, තමහං 
දෙමත් වා නිබ් බිෙසවනං කරිස් සාමි. ෙසො ආචරියස් ස කෙථස් සති, අථස ්සාචරිෙයො තං 
කථං සුත් වා ආගම් ම මම ලක් ඛණානි පරිෙයසිස් සති, තස ්සාහං ධම් මං ෙදෙසස් සාමි. 
ෙසො ෙදසනාපරිෙයොසාෙන ෙසොතාපත් තිඵෙල පතිට් ඨහිස් සති. ෙදසනා මහාජනස් ස 
සඵලා භවිස් සතී’’ති පඤ් චභික් ඛුසතපරිවාෙරො තං ජනපදං පටිපන් ෙනො. ෙතන වුත් තං 
– ‘‘ෙකොසෙලසු චාරිකං චරමාෙනො මහතා භික් ඛුසඞ් ෙඝන සද් ධිං පඤ ්චමත් ෙතහි 
භික් ඛුසෙතහී’’ති. 

ෙයන ඉච් ඡානඞ් ගලන් ති ෙයන දිසාභාෙගන ඉච් ඡානඞ් ගලං අවසරිතබ් බං. යස් මිං 
වා පෙදෙස ඉච් ඡානඞ් ගලං. ඉජ් ඣානඞ් ගලන් තිපි පාෙඨො. තදවසරීති ෙතන අවසරි, 
තං වා අවසරි. ෙතන දිසාභාෙගන ගෙතො, තං වා පෙදසං ගෙතොති අත් ෙථො. 
ඉච් ඡානඞ් ගෙල විහරති ඉච් ඡානඞ් ගලවනසණ් ෙඩති ඉච් ඡානඞ් ගලං උපනිස් සාය 
ඉච් ඡානඞ් ගලවනසණ් ෙඩ සීලඛන් ධාවාරං බන් ධිත් වා සමාධිෙකොන් තං උස් සාෙපත් වා 
සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණසරං පරිවත් තයමාෙනො ධම් මරාජා යථාභිරුචිෙතන විහාෙරන 
විහරති. 

ෙපොක් ඛරසාතිවත් ථුවණ් ණනා 

255. ෙතන ෙඛො පන සමෙයනාති ෙයන සමෙයන භගවා තත් ථ විහරති, ෙතන 
සමෙයන, තස් මිං සමෙයති අයමත් ෙථො. බහ් මං අණතීති බාහ් මෙණො, මන් ෙත 
සජ් ඣායතීති අත් ෙථො. ඉදෙමව හි ජාතිබාහ් මණානං නිරුත් තිවචනං. අරියා පන 
බාහිතපාපත් තා බාහ් මණාති වුච් චන් ති. ෙපොක් ඛරසාතීති ඉදං තස් ස නාමං. කස් මා 
ෙපොක් ඛරසාතීති වුච් චති. තස ්ස කිර කාෙයො ෙසතෙපොක් ඛරසදිෙසො, ෙදවනගෙර 
උස ්සාපිතරජතෙතොරණං විය ෙසොභති. සීසං පනස් ස කාළවණ් ණං ඉන් දනීලමණිමයං 
විය. මස ්සුපි චන් දමණ් ඩෙල කාළෙමඝරාජි විය ඛායති. අක් ඛීනි නීලුප් පලසදිසානි. 
නාසා රජතපනාළිකා විය සුවට් ටිතා සුපරිසුද් ධා. හත් ථපාදතලානි ෙචව මුඛද් වාරඤ් ච 
කතලාඛාරසපරිකම් මං විය ෙසොභති, අතිවිය ෙසොභග් ගප් පත් ෙතො බාහ් මණස් ස 
අත් තභාෙවො. අරාජෙක ඨාෙන රාජානං කාතුං යුත් තමිමං බාහ් මණං. එවෙමස 
සස් සිරිෙකො. ඉති නං ෙපොක් ඛරසදිසත් තා ෙපොක් ඛරසාතීති සඤ් ජානන් ති. 
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අයං පන කස් සපසම් මාසම් බුද් ධකාෙල තිණ් ණං ෙවදානං පාරගූ දසබලස් ස දානං 
දත් වා ධම් මෙදසනං සුත් වා ෙදවෙලොෙක නිබ් බත් ති. ෙසො තෙතො 
මනුස් සෙලොකමාගච් ඡන් ෙතො මාතුකුච් ඡිවාසං ජිගුච් ඡිත් වා හිමවන් තපෙදෙස මහාසෙර 
පදුමගබ් ෙභ නිබ් බත් ති. තස ්ස ච සරස් ස අවිදූෙර තාපෙසො පණ් ණසාලාය වසති. ෙසො 
තීෙර ඨිෙතො තං පදුමං දිස් වා – ‘‘ඉදං පදුමං අවෙසසපදුෙමහි මහන් තතරං. 
පුප් ඵිතකාෙල නං ගෙහස් සාමී’’ති චින් ෙතසි. තං සත් තාෙහනාපි න පුප් ඵති. තාපෙසො 
කස් මා නු ෙඛො ඉදං සත් තාෙහනාපි න පුප් ඵති. හන් ද නං ගෙහස් සාමීති ඔතරිත් වා 
ගණ් හි. තං ෙතන නාළෙතො ඡින් නමත් තංෙයව පුප් ඵිතං. අථස ්සබ් භන් තෙර 
සුවණ් ණචුණ් ණපිඤ් ජරං විය රජතබිම් බකං පදුමෙරණුපිඤ් ජරං ෙසතවණ් ණං දාරකං 
අද් දස. ෙසො මහාපුඤ් ෙඤො එස භවිස් සති. හන් ද නං පටිජග් ගාමීති පණ් ණසාලං 
ෙනත් වා පටිජග් ගිත් වා සත් තවස් සකාලෙතො පට් ඨාය තෙයො ෙවෙද උග් ගණ් හාෙපසි. 
දාරෙකො තිණ් ණං ෙවදානං පාරං ගන් ත් වා පණ් ඩිෙතො බ්යත් ෙතො ජම් බුදීෙප 
අග් ගබාහ් මෙණො අෙහොසි. ෙසො අපෙරන සමෙයන රඤ් ෙඤො ෙකොසලස් ස සිප් පං 
දස් ෙසසි. අථස් ස සිප් ෙප පසන් ෙනො රාජා උක් කට් ඨං නාම මහානගරං බහ ්මෙදය්යං 
අදාසි. ඉති නං ෙපොක් ඛෙර සයිතත් තා ෙපොක් ඛරසාතීති සඤ ්ජානන් ති. 

උක් කට් ඨං අජ් ඣාවසතීති උක් කට් ඨනාමෙක නගෙර වසති. අභිභවිත් වා වා 
ආවසති. තස් ස නගරස් ස සාමිෙකො හුත් වා යාය මරියාදාය තත් ථ වසිතබ් බං, තාය 
මරියාදාය වසි. තස ්ස කිර නගරස් ස වත් ථුං උක් කා ඨෙපත් වා උක් කාසු ජලමානාසු 
අග් ගෙහසුං, තස් මා තං උක් කට් ඨන් ති වුච් චති. ඔක් කට් ඨන් තිපි පාෙඨො, 
ෙසොෙයවත් ෙථො. උපසග් ගවෙසන පෙනත් ථ භුම් මත් ෙථ උපෙයොගවචනං ෙවදිතබ් බං. 
තස් ස අනුපෙයොගත් තා ච ෙසසපෙදසු. තත් ථ ලක් ඛණං සද් දසත් ථෙතො 
පරිෙයසිතබ් බං. 

සත් තුස් සදන් ති සත් ෙතහි උස ්සදං, උස ්සන් නං බහුජනං ආකිණ් ණමනුස් සං. 
ෙපොසාවනියහත් ථිඅස් සෙමොරමිගාදිඅෙනකසත් තසමාකිණ් ණඤ් චාති අත් ෙථො. යස ්මා 
පෙනතං නගරං බහි ආවිජ් ඣිත් වා ජාෙතන හත් ථිඅස් සාදීනං ඝාසතිෙණන ෙචව 
ෙගහච් ඡාදනතිෙණන ච සම් පන් නං. තථා දාරුකට් ෙඨහි ෙචව ෙගහසම් භාරකට් ෙඨහි 
ච. යස ්මා චස් සබ් භන් තෙර වට් ටචතුරස් සාදිසණ් ඨානා බහූ ෙපොක් ඛරණිෙයො 
ජලජකුසුමවිචිත් තානි ච බහූනි අෙනකානි තළාකානි උදකස ්ස නිච් චභරිතාෙනව 
ෙහොන් ති, තස් මා සතිණකට් ෙඨොදකන් ති වුත් තං. සහ ධඤ් ෙඤනාති සධඤ් ඤං 
පුබ් බණ් ණාපරණ් ණාදිෙභදං බහුධඤ් ඤසන් නිචයන් ති අත් ෙථො. එත් තාවතා යස් මිං 
නගෙර බාහ් මෙණො ෙසතච් ඡත් තං උස් සාෙපත් වා රාජලීලාය වසති, තස් ස 
සමිද් ධිසම් පත් ති දීපිතා ෙහොති. 

රාජෙතො ලද් ධං ෙභොග් ගං රාජෙභොග් ගං. ෙකන දින් නන් ති ෙච? රඤ් ඤා 
පෙසනදිනා ෙකොසෙලන දින් නං. රාජදායන් ති රඤ ්ෙඤො දායභූතං, දායජ් ජන් ති 
අත් ෙථො. බහ් මෙදය්යන් ති ෙසට් ඨෙදය්යං, ඡත් තං උස ්සාෙපත් වා රාජසඞ් ෙඛෙපන 
භුඤ් ජිතබ් බන් ති අත් ෙථො. අථ වා රාජෙභොග් ගන් ති සබ් බං ෙඡජ් ජෙභජ් ජං 
අනුසාසන් ෙතන නදීතිත් ථපබ් බතාදීසු සුඞ් කං ගණ් හන් ෙතන ෙසතච් ඡත් තං 
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උස ්සාෙපත් වා රඤ ්ඤා හුත් වා භුඤ ්ජිතබ් බං. රඤ ්ඤා පෙසනදිනා ෙකොසෙලන දින් නං 
රාජදායන් ති එත් ථ තං නගරං රඤ් ඤා දින් නත් තා රාජදායං දායකරාජදීපනත් ථං 
පනස් ස ‘‘රඤ් ඤා පෙසනදිනා ෙකොසෙලන දින් න’’න් ති ඉදං වුත් තං. බහ් මෙදය්යන් ති 
ෙසට් ඨෙදය්යං. යථා දින් නං න පුන ගෙහතබ් බං ෙහොති, නිස් සට් ඨං පරිච් චත් තං. එවං 
දින් නන් ති අත් ෙථො. 

අස් ෙසොසීති සුණි උපලභි, ෙසොතද් වාරසම් පත් තවචනනිග් ෙඝොසානුසාෙරන 
අඤ් ඤාසි. ෙඛොති අවධාරණත් ෙථ පදපූරණමත් ෙත වා නිපාෙතො. තත් ථ 
අවධාරණත් ෙථන අස් ෙසොසි එව, නාස් ස ෙකොචි සවනන් තරාෙයො අෙහොසීති 
අයමත් ෙථො ෙවදිතබ් ෙබො. පදපූරෙණන පන පදබ්යඤ් ජනසිලිට් ඨතාමත් තෙමව. 

ඉදානි යමත් ථං බාහ් මෙණො ෙපොක් ඛරසාති අස ්ෙසොසි, තං පකාෙසන් ෙතො – 
‘‘සමෙණො ඛලු ෙභො ෙගොතෙමො’’තිආදිමාහ. තත් ථ සමිතපාපත් තා සමෙණොති 
ෙවදිතබ් ෙබො. වුත් තඤ් ෙහතං – ‘‘සමිතාස් ස ෙහොන් ති පාපකා අකුසලා ධම් මා’’තිආදි 
(ම. නි. 1.434). භගවා ච අනුත් තෙරන අරියමග් ෙගන සමිතපාෙපො. ෙතනස් ස 
යථාභූතගුණාධිගතෙමතං නාමං, යදිදං සමෙණොති. ඛලූති අනුස් සවනත් ෙථ නිපාෙතො. 
ෙභොති බාහ් මණජාතිසමුදාගතං ආලපනමත් තං. වුත් තම් පි ෙචතං – ‘‘ෙභොවාදී නාම 
ෙසො ෙහොති, සෙච ෙහොති සකිඤ් චෙනො’’ති (ධ. ප. 55). ෙගොතෙමොති භගවන් තං 
ෙගොත් තවෙසන පරිකිත් ෙතති. තස ්මා සමෙණො ඛලු ෙභො ෙගොතෙමොති එත් ථ සමෙණො 
කිර ෙභො ෙගොතමෙගොත් ෙතොති එවමත් ෙථො දට් ඨබ් ෙබො. 

සක්යපුත් ෙතොති ඉදං පන භගවෙතො උච් චාකුලපරිදීපනං. සක්යකුලා 
පබ් බජිෙතොති සද් ධාපබ් බජිතභාවපරිදීපනං. ෙකනචි පාරිජුඤ් ෙඤන අනභිභූෙතො 
අපරික් ඛීණංෙයව තං කුලං පහාය සද් ධාය පබ් බජිෙතොති වුත් තං ෙහොති. තෙතො පරං 
වුත් තත් ථෙමව. තං ෙඛො පනාතිආදි සාමඤ් ඤඵෙල වුත් තෙමව. සාධු ෙඛො පනාති 
සුන් දරං ෙඛො පන. අත් ථාවහං සුඛාවහන් ති වුත් තං ෙහොති. තථාරූපානං අරහතන් ති 
යථාරූෙපො ෙසො භවං ෙගොතෙමො, එවරූපානං යථාභූතගුණාධිගෙමන ෙලොෙක 
අරහන් ෙතොති ලද් ධසද් ධානං අරහතං. දස ්සනං ෙහොතීති පසාදෙසොම් මානි අක් ඛීනි 
උම් මීෙලත් වා දස් සනමත් තම් පි සාධු ෙහොතීති, එවං අජ් ඣාසයං කත් වා. 

අම් බට් ඨමාණවකථා 

256. අජ් ඣායෙකොති ඉදං – ‘‘න දානිෙම ඣායන් ති, න දානිෙම ඣායන් තීති 
ෙඛො, වාෙසට් ඨ, අජ් ඣායකා අජ් ඣායකා ත් ෙවව තතියං අක් ඛරං 
උපනිබ් බත් ත’’න් ති, එවං පඨමකප් පිකකාෙල ඣානවිරහිතානං බාහ් මණානං 
ගරහවචනං. ඉදානි පන තං අජ් ඣායතීති අජ් ඣායෙකො. මන් ෙත පරිවත් ෙතතීති 
ඉමිනා අත් ෙථන පසංසාවචනං කත් වා ෙවොහරන් ති. මන් ෙත ධාෙරතීති මන් තධෙරො.  

තිණ් ණං ෙවදානන් ති ඉරුෙවදයජුෙවදසාමෙවදානං. ඔට් ඨපහතකරණවෙසන 
පාරං ගෙතොති පාරගූ. සහ නිඝණ් ඩුනා ච ෙකටුෙභන ච සනිඝණ් ඩුෙකටුභානං. 
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නිඝණ් ඩූති නිඝණ් ඩුරුක් ඛාදීනං ෙවවචනපකාසකං සත් ථං. ෙකටුභන් ති 
කිරියාකප් පවිකප් ෙපො කවීනං උපකාරාවහං සත් ථං. සහ අක් ඛරප් පෙභෙදන 
සාක් ඛරප් පෙභදානං. අක් ඛරප් පෙභෙදොති සික් ඛා ච නිරුත් ති ච. 
ඉතිහාසපඤ් චමානන් ති ආථබ් බණෙවදං චතුත් ථං කත් වා ඉතිහ ආස, ඉතිහ ආසාති 
ඊදිසවචනපටිසංයුත් ෙතො පුරාණකථාසඞ් ඛාෙතො ඉතිහාෙසො පඤ් චෙමො එෙතසන් ති 
ඉතිහාසපඤ් චමා, ෙතසං ඉතිහාසපඤ් චමානං ෙවදානං. 

පදං තදවෙසසඤ් ච බ්යාකරණං අධීයති ෙවෙදති චාති පදෙකො ෙවය්යාකරෙණො. 
ෙලොකායතං වුච් චති විතණ් ඩවාදසත් ථං. මහාපුරිසලක් ඛණන් ති මහාපුරිසානං 
බුද් ධාදීනං ලක් ඛණදීපකං ද් වාදසසහස් සගන් ථපමාණං සත් ථං. යත් ථ 
ෙසොළසසහස් සගාථාපරිමාණා බුද් ධමන් තා නාම අෙහසුං, ෙයසං වෙසන ඉමිනා 
ලක් ඛෙණන සමන් නාගතා බුද් ධා නාම ෙහොන් ති, ඉමිනා පච් ෙචකබුද් ධා, ඉමිනා ද් ෙව 
අග් ගසාවකා, අසීති මහාසාවකා, බුද් ධමාතා, බුද් ධපිතා, අග් ගුපට් ඨාෙකො, 
අග් ගුපට් ඨායිකා, රාජා චක් කවත් තීති අයං විෙසෙසො පඤ් ඤායති. 

අනවෙයොති ඉෙමසු ෙලොකායතමහාපුරිසලක් ඛෙණසු අනූෙනො පරිපූරකාරී, 
අවෙයො න ෙහොතීති වුත් තං ෙහොති. අවෙයො නාම ෙයො තානි අත් ථෙතො ච ගන් ථෙතො ච 
සන් ධාෙරතුං න සක් ෙකොති. අනුඤ් ඤාතපටිඤ් ඤාෙතොති අනුඤ් ඤාෙතො ෙචව 
පටිඤ් ඤාෙතො ච. ආචරිෙයනස් ස ‘‘යං අහං ජානාමි, තං ත් වං ජානාසී’’තිආදිනා 
අනුඤ් ඤාෙතො. ‘‘ආම ආචරියා’’ති අත් තනා තස් ස පටිවචනදානපටිඤ් ඤාය 
පටිඤ් ඤාෙතොති අත් ෙථො. කතරස් මිං අධිකාෙර? සෙක ආචරියෙක ෙතවිජ් ජෙක 
පාවචෙන. එස කිර බාහ් මෙණො චින් ෙතසි ‘‘ඉමස් මිං ෙලොෙක ‘අහං බුද් ෙධො, අහං 
බුද් ෙධො’ති උග් ගතස් ස නාමං ගෙහත් වා බහූ ජනා විචරන් ති. තස ්මා න ෙම 
අනුස් සවමත් ෙතෙනව උපසඞ් කමිතුං යුත් තං. එකච් චඤ් හි උපසඞ් කමන් තස් ස 
අපක් කමනම් පි ගරු ෙහොති, අනත් ෙථොපි උප් පජ් ජති. යංනූනාහං මම අන් ෙතවාසිකං 
ෙපෙසත් වා – ‘බුද් ෙධො වා, ෙනො වා’ති ජානිත් වාව උපසඞ් කෙමය්ය’’න් ති, තස් මා 
මාණවං ආමන් ෙතත් වා අයං තාතාතිආදිමාහ. 

257. තං භවන් තන් ති තස් ස ෙභොෙතො ෙගොතමස් ස. තථා සන් තං ෙයවාති තථා 
සෙතොෙයව. ඉධාපි හි ඉත් ථම් භූතාඛ්යානත් ථවෙසෙනව උපෙයොගවචනං. 

258. යථා කථං පනාහං, ෙභො, තන් ති එත් ථ කථං පනාහං ෙභො තං භවන් තං 
ෙගොතමං ජානිස් සාමි, යථා සක් කා ෙසො ඤාතුං, තථා ෙම ආචික් ඛාහීති අත් ෙථො. 
යථාති වා නිපාතමත් තෙමෙවතං. කථන් ති අයං ආකාරපුච් ඡා. ෙකනාකාෙරනාහං තං 
භවන් තං ෙගොතමං ජානිස් සාමීති අත් ෙථො. එවං වුත් ෙත කිර නං උපජ් ඣාෙයො ‘‘කිං 
ත් වං, තාත, පථවියං ඨිෙතො, පථවිං න පස ්සාමීති විය; චන් දිමසූරියානං ඔභාෙස 
ඨිෙතො, චන් දිමසූරිෙය න පස ්සාමීති විය වදසී’’තිආදීනි වත් වා ජානනාකාරං 
දස් ෙසන් ෙතො ආගතානි ෙඛො, තාතාතිආදිමාහ. 
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තත් ථ මන් ෙතසූති ෙවෙදසු. තථාගෙතො කිර උප් පජ් ජිස් සතීති පටිකච් ෙචව 
සුද් ධාවාසා ෙදවා ෙවෙදසු ලක් ඛණානි පක් ඛිපිත් වා බුද් ධමන් තා නාෙමෙතති 
බාහ් මණෙවෙසෙනව ෙවෙද වාෙචන් ති. තදනුසාෙරන මෙහසක් ඛා සත් තා තථාගතං 
ජානිස් සන් තීති. ෙතන පුබ් ෙබ ෙවෙදසු මහාපුරිසලක් ඛණානි ආගච් ඡන් ති. 
පරිනිබ් බුෙත පන තථාගෙත අනුක් කෙමන අන් තරධායන් ති. ෙතෙනතරහි නත් ථීති. 
මහාපුරිසස් සාති පණිධිසමාදානඤාණකරුණාදිගුණමහෙතො පුරිසස් ස. ද් ෙවෙයව 
ගතිෙයොති ද් ෙවෙයව නිට් ඨා. කාමඤ් චායං ගතිසද් ෙදො ‘‘පඤ් ච ෙඛො ඉමා, සාරිපුත් ත, 
ගතිෙයො’’තිආදීසු (ම. නි. 1.153) භවෙභෙද වත් තති. ‘‘ගති මිගානං පවන’’න් තිආදීසු 
(පරි. 399) නිවාසට් ඨාෙන. ‘‘එවං අධිමත් තගතිමන් ෙතො’’තිආදීසු පඤ ්ඤායං. 
‘‘ගතිගත’’න් තිආදීසු විසටභාෙව. ඉධ පන නිට් ඨායං වත් තතීති ෙවදිතබ් ෙබො. 

තත් ථ කිඤ් චාපි ෙයහි ලක් ඛෙණහි සමන් නාගෙතො රාජා චක් කවත් තී ෙහොති, න 
ෙතෙහව බුද් ෙධො ෙහොති; ජාතිසාමඤ් ඤෙතො පන තානිෙයව තානීති වුච් චන් ති. ෙතන 
වුත් තං – ‘‘ෙයහි සමන් නාගතස් සා’’ති. සෙච අගාරං අජ් ඣාවසතීති යදි අගාෙර 
වසති. රාජා ෙහොති චක් කවත් තීති චතූහි අච් ඡරියධම් ෙමහි, සඞ් ගහවත් ථූහි ච ෙලොකං 
රඤ් ජනෙතො රාජා, චක් කරතනං වත් ෙතති, චතූහි සම් පත් තිචක් ෙකහි වත් තති, ෙතහි 
ච පරං වත් ෙතති, පරහිතාය ච ඉරියාපථචක් කානං වත් ෙතො එතස් මිං අත් ථීති 
චක් කවත් තී. එත් ථ ච රාජාති සාමඤ් ඤං. චක් කවත් තීති විෙසසං. ධම් ෙමන චරතීති 
ධම් මිෙකො. ඤාෙයන සෙමන වත් තතීති අත් ෙථො. ධම් ෙමන රජ් ජං ලභිත් වා රාජා 
ජාෙතොති ධම් මරාජා. පරහිතධම් මකරෙණන වා ධම් මිෙකො. අත් තහිතධම් මකරෙණන 
ධම් මරාජා. චතුරන් තාය ඉස ්සෙරොති චාතුරන් ෙතො, චතුසමුද් දඅන් තාය, 
චතුබ් බිධදීපවිභූසිතාය පථවියා ඉස් සෙරොති අත් ෙථො. අජ් ඣත් තං 
ෙකොපාදිපච් චත් ථිෙක බහිද් ධා ච සබ් බරාජාෙනො විෙජතීති විජිතාවී. 
ජනපදත් ථාවරියප් පත් ෙතොති ජනපෙද ධුවභාවං ථාවරභාවං පත් ෙතො, න සක් කා 
ෙකනචි චාෙලතුං. ජනපෙදො වා තම් හි ථාවරියප් පත් ෙතො අනුයුත් ෙතො සකම් මනිරෙතො 
අචෙලො අසම් පෙවධීති ජනපදත් ථාවරියප් පත් ෙතො. 

ෙසය්යථිදන් ති නිපාෙතො, තස් ස ෙචතානි කතමානීති අත් ෙථො. 
චක් කරතනන් තිආදීසු චක් කඤ් ච, තං රතිජනනට් ෙඨන රතනඤ් චාති චක් කරතනං. 
එස නෙයො සබ් බත් ථ. ඉෙමසු පන රතෙනසු අයං චක් කවත් තිරාජා චක් කරතෙනන 
අජිතං ජිනාති, හත් ථිඅස් සරතෙනහි විජිෙත යථාසුඛං අනුචරති, පරිණායකරතෙනන 
විජිතමනුරක් ඛති, අවෙසෙසහි උපෙභොගසුඛමනුභවති. පඨෙමන චස් ස 
උස ්සාහසත් තිෙයොෙගො, පච් ඡිෙමන මන් තසත් තිෙයොෙගො, හත් ථිඅස ්සගහපතිරතෙනහි 
පභුසත් තිෙයොෙගො සුපරිපුණ් ෙණො ෙහොති, ඉත් ථිමණිරතෙනහි තිවිධසත් තිෙයොගඵලං. 
ෙසො ඉත් ථිමණිරතෙනහි ෙභොගසුඛමනුභවති, ෙසෙසහි ඉස ්සරියසුඛං. විෙසසෙතො 
චස් ස පුරිමානි තීණි අෙදොසකුසලමූලජනිතකම් මානුභාෙවන සම් පජ් ජන් ති, 
මජ් ඣිමානි අෙලොභකුසලමූලජනිතකම් මානුභාෙවන, පච් ඡිමෙමකං 
අෙමොහකුසලමූලජනිතකම් මානුභාෙවනාති ෙවදිතබ් බං. අයෙමත් ථ සඞ් ෙඛෙපො. 
විත් ථාෙරො පන ෙබොජ් ඣඞ් ගසංයුත් ෙත රතනසුත් තස් ස උපෙදසෙතො ගෙහතබ් ෙබො. 
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පෙරොසහස් සන් ති අතිෙරකසහස් සං. සූරාති අභීරුකජාතිකා. වීරඞ් ගරූපාති 
ෙදවපුත් තසදිසකායා. එවං තාව එෙක වණ් ණයන් ති. අයං පෙනත් ථ සබ් භාෙවො. 
වීරාති උත් තමසූරා වුච් චන් ති, වීරානං අඞ් ගං වීරඞ් ගං, වීරකාරණං වීරියන් ති වුත් තං 
ෙහොති. වීරඞ් ගරූපං එෙතසන් ති වීරඞ් ගරූපා, වීරියමයසරීරා වියාති වුත් තං ෙහොති. 
පරෙසනප් පමද් දනාති සෙච පටිමුඛං තිට් ෙඨය්ය පරෙසනා තං පරිමද් දිතුං සමත් ථාති 
අධිප් පාෙයො. ධම් ෙමනාති ‘‘පාෙණො න හන් තබ් ෙබො’’තිආදිනා පඤ් චසීලධම් ෙමන. 
අරහං ෙහොති සම් මාසම් බුද් ෙධො ෙලොෙක විවට් ටච් ඡෙදොති එත් ථ 
රාගෙදොසෙමොහමානදිට් ඨිඅවිජ් ජාදුච් චරිතඡදෙනහි සත් තහි පටිච් ඡන් ෙන 
කිෙලසන් ධකාෙර ෙලොෙක තං ඡදනං විවට් ෙටත් වා සමන් තෙතො සඤ් ජාතාෙලොෙකො 
හුත් වා ඨිෙතොති විවට් ටච් ඡෙදො. තත් ථ පඨෙමන පෙදන පූජාරහතා. දුතිෙයන තස් සා 
ෙහතු, යස් මා සම් මාසම් බුද් ෙධොති, තතිෙයන බුද් ධත් තෙහතුභූතා විවට් ටච් ඡදතා 
වුත් තාති ෙවදිතබ් බා. අථ වා විවට් ෙටො ච විච් ඡෙදො චාති විවට් ටච් ඡෙදො, වට් ටරහිෙතො 
ඡදනරහිෙතො චාති වුත් තං ෙහොති. ෙතන අරහං වට් ටාභාෙවන, සම් මාසම් බුද් ෙධො 
ඡදනාභාෙවනාති එවං පුරිමපදද් වයස් ෙසව ෙහතුද් වයං වුත් තං ෙහොති, දුතිෙයන 
ෙවසාරජ් ෙජන ෙචත් ථ පුරිමසිද් ධි, පඨෙමන දුතියසිද් ධි, තතියචතුත් ෙථහි තතියසිද් ධි 
ෙහොති. පුරිමඤ් ච ධම් මචක් ඛුං, දුතියං බුද් ධචක් ඛුං, තතියං සමන් තචක් ඛුං සාෙධතීති 
ෙවදිතබ් බං. ත් වං මන් තානං පටිග් ගෙහතාති ඉමිනා’ස් ස මන් ෙතසු සූරභාවං ජෙනති. 

259. ෙසොපි තාය ආචරියකථාය ලක් ඛෙණසු විගතසම් ෙමොෙහො එෙකොභාසජාෙත 
විය බුද් ධමන් ෙත සම් පස් සමාෙනො එවං ෙභොති ආහ. තස් සත් ෙථො – ‘යථා, ෙභො, ත් වං 
වදසි, එවං කරිස් සාමී’ති. වළවාරථමාරුය් හාති වළවායුත් තං රථං අභිරූහිත් වා. 
බාහ් මෙණො කිර ෙයන රෙථන සයං විචරති, තෙමව රථං දත් වා මාණවං ෙපෙසසි. 
මාණවාපි ෙපොක් ඛරසාතිස් ෙසව අන් ෙතවාසිකා. ෙසො කිර ෙතසං – ‘‘අම් බට් ෙඨන 
සද් ධිං ගච් ඡථා’’ති සඤ් ඤං අදාසි. 

යාවතිකා යානස් ස භූමීති යත් තකං සක් කා ෙහොති යාෙනන ගන් තුං, අයං 
යානස් ස භූමි නාම. යානා පච් ෙචොෙරොහිත් වාති අයානභූමිං, ද් වාරෙකොට් ඨකසමීපං 
ගන් ත් වා යානෙතො පටිඔෙරොහිත් වා. 

ෙතන ෙඛො පන සමෙයනාති යස් මිං සමෙය අම් බට් ෙඨො ආරාමං පාවිසි. තස ්මිං 
පන සමෙය, ඨිතමජ් ඣන් හිකසමෙය. කස් මා පන තස් මිං සමෙය චඞ් කමන් තීති? 
පණීතෙභොජනපච් චයස් ස ථිනමිද් ධස් ස විෙනොදනත් ථං, දිවාපධානිකා වා ෙත. 
තාදිසානඤ් හි පච් ඡාභත් තං චඞ් කමිත් වා න් හායිත් වා සරීරං උතුං ගාහාෙපත් වා නිසජ් ජ 
සමණධම් මං කෙරොන් තානං චිත් තං එකග් ගං ෙහොති. ෙයන ෙත භික් ඛූති ෙසො කිර – 
‘‘කුහිං සමෙණො ෙගොතෙමො’’ති පරිෙවණෙතො පරිෙවණං අනාගන් ත් වා ‘‘පුච් ඡිත් වාව 
පවිසිස් සාමී’’ති විෙලොෙකන් ෙතො අරඤ ්ඤහත් ථී විය මහාචඞ් කෙම චඞ් කමමාෙන 
පංසුකූලිෙක භික් ඛූ දිස් වා ෙතසං සන් තිකං අගමාසි. තං සන් ධාය ෙයන ෙත 
භික් ඛූතිආදි වුත් තං. දස් සනායාති දට් ඨුං, පස් සිතුකාමා හුත් වාති අත් ෙථො. 
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260. අභිඤ් ඤාතෙකොලඤ් ෙඤොති පාකටකුලෙජො. තදා කිර ජම් බුදීෙප 
අම් බට් ඨකුලං නාම පාකටකුලමෙහොසි. අභිඤ් ඤාතස් සාති 
රූපජාතිමන් තකුලාපෙදෙසහි පාකටස් ස. අගරූති අභාරිෙකො. ෙයො හි අම් බට් ඨං 
ඤාෙපතුං න සක් කුෙණය්ය, තස් ස ෙතන සද් ධිං කථාසල් ලාෙපො ගරු භෙවය්ය. 
භගවෙතො පන තාදිසානං මාණවානං සෙතනාපි සහස් ෙසනාපි පඤ් හං පුට් ඨස් ස 
විස් සජ් ජෙන දන් ධායිතත් තං නත් ථීති මඤ ්ඤමානා – ‘‘අගරු ෙඛො පනා’’ති 
චින් තයිංසු. විහාෙරොති ගන් ධකුටිං සන් ධාය ආහංසු. 

අතරමාෙනොති අතුරිෙතො, සණිකං පදප් පමාණට් ඨාෙන පදං නික් ඛිපන් ෙතො 
වත් තං කත් වා සුසම් මට් ඨං මුත් තාදලසින් දුවාරසන් ථරසදිසං වාලිකං 
අවිනාෙසන් ෙතොති අත් ෙථො. ආළින් දන් ති පමුඛං. උක් කාසිත් වාති උක් කාසිතසද් දං 
කත් වා. අග් ගළන් ති ද් වාරකවාටං. ආෙකොෙටහීති අග් ගනෙඛහි සණිකං 
කුඤ් චිකච් ඡිද් දසමීෙප ආෙකොෙටහීති වුත් තං ෙහොති. ද් වාරං කිර අතිඋපරි අමනුස් සා, 
අතිෙහට් ඨා දීඝජාතිකා ෙකොෙටන් ති. තථා අනාෙකොෙටත් වා මජ් ෙඣ ඡිද් දසමීෙප 
ෙකොෙටතබ් බන් ති ඉදං ද් වාරාෙකොටනවත් තන් ති දීෙපන් තා වදන් ති. 

261. විවරි භගවා ද් වාරන් ති න භගවා උට් ඨාය ද් වාරං විවරි. විවරියතූති පන 
හත් ථං පසාෙරසි. තෙතො ‘‘භගවා තුම් ෙහහි අෙනකාසු කප් පෙකොටීසු දානං දදමාෙනහි 
න සහත් ථා ද් වාරවිවරණකම් මං කත’’න් ති සයෙමව ද් වාරං විවටං. තං පන යස් මා 
භගවෙතො මෙනන විවටං, තස් මා විවරි භගවා ද් වාරන් ති වත් තුං වට් ටති. 

භගවතා සද් ධිං සම් ෙමොදිංසූති යථා ඛමනීයාදීනි පුච් ඡන් ෙතො භගවා ෙතහි, එවං 
ෙතපි භගවතා සද් ධිං සමප් පවත් තෙමොදා අෙහසුං. සීෙතොදකං විය උණ් ෙහොදෙකන 
සම් ෙමොදිතං එකීභාවං අගමංසු. යාය ච ‘‘කච් චි, ෙභො ෙගොතම, ඛමනීයං; කච් චි 
යාපනීයං, කච් චි ෙභොෙතො ච ෙගොතමස් ස සාවකානඤ් ච අප් පාබාධං, අප් පාතඞ් කං, 
ලහුට් ඨානං, බලං, ඵාසුවිහාෙරො’’තිආදිකාය කථාය සම් ෙමොදිංසු, තං 
පීතිපාෙමොජ් ජසඞ් ඛාතසම් ෙමොදජනනෙතො සම් ෙමොදිතුං යුත් තභාවෙතො ච 
සම් ෙමොදනීයං, අත් ථබ්යඤ් ජනමධුරතාය සුචිරම් පි කාලං සාෙරතුං නිරන් තරං 
පවත් ෙතතුං අරහභාවෙතො සරිතබ් බභාවෙතො ච සාරණීයං. සුය්යමානසුඛෙතො 
සම් ෙමොදනීයං, අනුස් සරියමානසුඛෙතො ච සාරණීයං. තථා බ්යඤ් ජනපරිසුද් ධතාය 
සම් ෙමොදනීයං, අත් ථපරිසුද් ධතාය සාරණීයං. එවං අෙනෙකහි පරියාෙයහි 
සම් ෙමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසාෙරත් වා පරිෙයොසාෙපත් වා නිට් ඨෙපත් වා 
එකමන් තං නිසීදිංසු. 

අම් බට් ෙඨො පන මාණෙවොති ෙසො කිර භගවෙතො රූපසම් පත් තියං 
චිත් තප් පසාදමත් තම් පි අකත් වා ‘‘දසබලං අපසාෙදස් සාමී’’ති උදෙර බද් ධසාටකං 
මුඤ් චිත් වා කණ් ෙඨ ඔලම් ෙබත් වා එෙකන හත් ෙථන දුස් සකණ් ණං ගෙහත් වා 
චඞ් කමං අභිරූහිත් වා කාෙලන බාහුං, කාෙලන උදරං, කාෙලන පිට් ඨිං දස ්ෙසන් ෙතො, 
කාෙලන හත් ථවිකාරං, කාෙලන භමුකවිකාරං කෙරොන් ෙතො, ‘‘කච් චි ෙත ෙභො, 
ෙගොතම, ධාතුසමතා, කච් චි භික් ඛාහාෙරන න කිලමථ, අකිලමථාකාෙරොෙයව පන 
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ෙත පඤ් ඤායති; ථූලානි හි ෙත අඞ් ගපච් චඞ් ගානි, පාසාදිකත් ථ ගතගතට් ඨාෙන. ‘ෙත 
බහුජනා රාජපබ් බජිෙතොති ච බුද් ෙධො’ති ච උප් පන් නබහුමානා පණීතං 
ඔජවන් තමාහාරං ෙදන් ති. පස ්සථ, ෙභො, ෙගහං, චිත් තසාලා විය, දිබ් බපාසාෙදො විය. 
ඉමං මඤ ්චං පස ්සථ, බිම් ෙබොහනං පස ්සථ, කිං එවරූෙප ඨාෙන වසන් තස් ස 
සමණධම් මං කාතුං දුක් කර’’න් ති එවරූපං උප් පණ් ඩනකථං අනාචාරභාවසාරණීයං 
කෙථති, ෙතන වුත් තං – ‘‘අම් බට් ෙඨො පන මාණෙවො චඞ් කමන් ෙතොපි නිසින් ෙනන 
භගවතා කිඤ් චි කිඤ් චි කථං සාරණීයං වීතිසාෙරති, ඨිෙතොපි නිසින් ෙනන භගවතා 
කිඤ් චි කිඤ් චි කථං සාරණීයං වීතිසාෙරතී’’ති. 

262. අථ ෙඛො භගවාති අථ භගවා – ‘‘අයං මාණෙවො හත් ථං පසාෙරත් වා 
භවග් ගං ගෙහතුකාෙමො විය, පාදං පසාෙරත් වා අවීචිං විචරිතුකාෙමො විය, මහාසමුද් දං 
තරිතුකාෙමො විය, සිෙනරුං ආෙරොහිතුකාෙමො විය ච අට් ඨාෙන වායමති, හන් ද, ෙතන 
සද් ධිං මන් ෙතමී’’ති අම් බට් ඨං මාණවං එතදෙවොච. ආචරියපාචරිෙයහීති ආචරිෙයහි 
ච ෙතසං ආචරිෙයහි ච. 

පඨමඉබ් භවාදවණ් ණනා 

263. ගච් ඡන් ෙතො වාති එත් ථ කාමං තීසු ඉරියාපෙථසු බාහ් මෙණො 
ආචරියබාහ් මෙණන සද් ධිං සල් ලපිතුමරහති. අයං පන මාණෙවො මානථද් ධතාය 
කථාසල් ලාපං කෙරොන් ෙතො චත් තාෙරොපි ඉරියාපෙථ ෙයොෙජස් සාමීති ‘‘සයාෙනො වා 
හි, ෙභො ෙගොතම, සයාෙනනා’’ති ආහ. 

තෙතො කිර තං භගවා – ‘‘අම් බට් ඨ, ගච් ඡන් තස් ස වා ගච් ඡන් ෙතන, ඨිතස් ස වා 
ඨිෙතන, නිසින් නස් ස වා නිසින් ෙනනාචරිෙයන සද් ධිං කථා නාම සබ් බාචරිෙයසු 
ලබ් භති. ත් වං පන සයාෙනො සයාෙනනාචරිෙයන සද් ධිං කෙථසි, කිං ෙත ආචරිෙයො 
ෙගොරූපං, උදාහු ත් ව’’න් ති ආහ. ෙසො කුජ් ඣිත් වා – ‘‘ෙය ච ෙඛො ෙත, ෙභො ෙගොතම, 
මුණ් ඩකා’’තිආදිමාහ. තත් ථ මුණ් ෙඩ මුණ් ඩාති සමෙණ ච සමණාති වත් තුං 
වට් ෙටය්ය. අයං පන හීෙළන් ෙතො මුණ් ඩකා සමණකාති ආහ. ඉබ් භාති ගහපතිකා. 
කණ් හාති කණ් හා, කාළකාති අත් ෙථො. බන් ධුපාදාපච් චාති එත් ථ බන් ධූති බහ් මා 
අධිප් ෙපෙතො. තඤ ්හි බාහ් මණා පිතාමෙහොති ෙවොහරන් ති. පාදානං අපච් චා 
පාදාපච් චා, බහ් මුෙනො පිට් ඨිපාදෙතො ජාතාති අධිප් පාෙයො. තස් ස කිර අයං ලද් ධි – 
බාහ් මණා බහ් මුෙනො මුඛෙතො නික් ඛන් තා, ඛත් තියා උරෙතො, ෙවස් සා නාභිෙතො, 
සුද් දා ජාණුෙතො, සමණා පිට් ඨිපාදෙතොති. එවං කෙථන් ෙතො ච පෙනස කිඤ් චාපි 
අනියෙමත් වා කෙථති. අථ ෙඛො භගවන් තෙමව වදාමීති කෙථති. 

අථ ෙඛො භගවා – ‘‘අයං අම් බට් ෙඨො ආගතකාලෙතො පට් ඨාය මයා සද් ධිං 
කථයමාෙනො මානෙමව නිස් සාය කෙථසි, ආසීවිසං ගීවායං ගණ් හන් ෙතො විය, 
අග් ගික් ඛන් ධං ආලිඞ් ගන් ෙතො විය, මත් තවාරණං ෙසොණ් ඩාය පරාමසන් ෙතො විය, 
අත් තෙනො පමාණං න ජානාති. හන් ද නං ජානාෙපස් සාමී’’ති චින් ෙතත් වා 
‘‘අත් ථිකවෙතො ෙඛො පන ෙත, අම් බට් ඨා’’තිආදිමාහ. තත් ථ ආගන් ත් වා 
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කත් තබ් බකිච් චසඞ් ඛාෙතො අත් ෙථො, එතස් ස අත් ථීති අත් ථිකං, තස් ස මාණවස් ස 
චිත් තං. අත් ථිකමස් ස අත් ථීති අත් ථිකවා, තස් ස අත් ථිකවෙතො තව ඉධාගමනං 
අෙහොසීති අත් ෙථො. 

ෙඛො පනාති නිපාතමත් තං. යාෙයව ෙඛො පනත් ථායාති ෙයෙනව ෙඛො 
පනත් ෙථන. ආගච් ෙඡය්යාථාති මම වා අඤ් ෙඤසං වා සන් තිකං යදා කදාචි 
ආගච් ෙඡය්යාථ. තෙමව අත් ථන් ති ඉදං පුරිසලිඞ් ගවෙසෙනව වුත් තං. මනසි 
කෙරය්යාථාති චිත් ෙත කෙරය්යාථ. ඉදං වුත් තං ෙහොති – ත් වං ආචරිෙයන අත් තෙනො 
කරණීෙයන ෙපසිෙතො, න අම් හාකං පරිභවනත් ථාය, තස් මා තෙමව කිච් චං මනසි 
කෙරොහීති. එවමස ්ස අඤ් ෙඤසං සන් තිකං ආගතානං වත් තං දස ්ෙසත් වා 
මානනිග් ගණ් හනත් ථං ‘‘අවුසිතවාෙයව ෙඛො පනා’’තිආදිමාහ. තස ්සත් ෙථො පස් සථ 
ෙභො අයං අම් බට් ෙඨො මාණෙවො ආචරියකුෙල අවුසිතවා අසික් ඛිෙතො අප් පස් සුෙතොව 
සමාෙනො. වුසිතමානීති ‘‘අහං වුසිතවා සික් ඛිෙතො බහුස් සුෙතො’’ති අත් තානං 
මඤ් ඤති. එතස් ස හි එවං ඵරුසවචනසමුදාචාෙර කාරණං කිමඤ් ඤත අවුසිතත් තාති 
ආචරියකුෙල අසංවුද් ධා අසික් ඛිතා අප් පස් සුතාෙයව හි එවං වදන් තීති. 

264. කුපිෙතොති කුද් ෙධො. අනත් තමෙනොති අසකමෙනො, කිං පන භගවා තස් ස 
කුජ් ඣනභාවං ඤත් වා එවමාහ උදාහු අඤත් වාති? ඤත් වා ආහාති. කස ්මා ඤත් වා 
ආහාති? තස් ස මානනිම් මදනත් ථං. භගවා හි අඤ ්ඤාසි – ‘‘අයං මයා එවං වුත් ෙත 
කුජ් ඣිත් වා මම ඤාතෙක අක් ෙකොසිස් සති. අථස ්සාහං යථා නාම කුසෙලො 
භිසක් ෙකො ෙදොසං උග් ගිෙලත් වා නීහරති, එවෙමව ෙගොත් ෙතන ෙගොත් තං, 
කුලාපෙදෙසන කුලාපෙදසං, උට් ඨාෙපත් වා භවග් ගප් පමාෙණන විය උට් ඨිතං 
මානද් ධජං මූෙල ෙඡත් වා නිපාෙතස් සාමී’’ති. ඛුංෙසන් ෙතොති ඝට් ෙටන් ෙතො. 
වම් ෙභන් ෙතොති හීෙළන් ෙතො. පාපිෙතො භවිස් සතීති චණ් ඩභාවාදිෙදොසං පාපිෙතො 
භවිස් සති. 

චණ් ඩාති මානනිස් සිතෙකොධයුත් තා. ඵරුසාති ඛරා. ලහුසාති ලහුකා. 
අප් පෙකෙනව තුස් සන් ති වා දුස ්සන් ති වා උදකපිට් ෙඨ අලාබුකටාහං විය 
අප් පෙකෙනව උප් ලවන් ති. භස් සාති බහුභාණිෙනො. සක්යානං මුෙඛ විවෙට 
අඤ් ඤස් ස වචෙනොකාෙසො නත් ථීති අධිප් පාෙයෙනව වදති. සමානාති ඉදං සන් තාති 
පුරිමපදස් ස ෙවවචනං. න සක් කෙරොන් තීති න බාහ් මණානං සුන් දෙරනාකාෙරන 
කෙරොන් ති. න ගරුං කෙරොන් තීති බාහ් මෙණසු ගාරවං න කෙරොන් ති. න මාෙනන් තීති 
න මෙනන පියායන් ති. න පූෙජන් තීති මාලාදීහි ෙනසං පූජං න කෙරොන් ති. න 
අපචායන් තීති අභිවාදනාදීහි ෙනසං අපචිතිකම් මං නීචවුත් තිං න දස ්ෙසන් ති තයිදන් ති 
තං ඉදං. යදිෙම සක්යාති යං ඉෙම සක්යා න බාහ් මෙණ සක් කෙරොන් ති…ෙප.… න 
අපචායන් ති, තං ෙතසං අසක් කාරකරණාදි සබ් බං න යුත් තං, නානුෙලොමන් ති 
අත් ෙථො. 

දුතියඉබ් භවාදවණ් ණනා 
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265. අපරද් ධුන් ති අපරජ් ඣිංසු. එකමිදාහන් ති එත් ථ ඉදන් ති නිපාතමත් තං. එකං 
අහන් ති අත් ෙථො. සන් ධාගාරන් ති රජ් ජඅනුසාසනසාලා. සක්යාති අභිසිත් තරාජාෙනො. 
සක්යකුමාරාති අනභිසිත් තා. උච් ෙචසූති යථානුරූෙපසු 
පල් ලඞ් කපීඨකෙවත් තාසනඵලකචිත් තත් ථරණාදිෙභෙදසු. සඤ් ජග් ඝන් තාති 
උප් පණ් ඩනවෙසන මහාහසිතං හසන් තා. සංකීළන් තාති හසිතමත් ත 
කරණඅඞ් ගුලිසඞ් ඝට් ටනපාණිප් පහාරදානාදීනි කෙරොන් තා. මමඤ් ෙඤව මඤ් ෙඤති 
එවමහං මඤ් ඤාමි, මමඤ් ෙඤව අනුහසන් ති, න අඤ ්ඤන් ති. 

කස් මා පන ෙත එවමකංසූති? ෙත කිර අම් බට් ඨස් ස කුලවංසං ජානන් ති. අයඤ් ච 
තස් මිං සමෙය යාව පාදන් තා ඔලම් ෙබත් වා නිවත් ථසාටකස් ස එෙකන හත් ෙථන 
දුස් සකණ් ණං ගෙහත් වා ඛන් ධට් ඨිකං නාෙමත් වා මානමෙදන මත් ෙතො විය 
ආගච් ඡති. තෙතො – ‘‘පස් සථ ෙභො අම් හාකං දාසස් ස කණ් හායනෙගොත් තස් ස 
අම් බට් ඨස් ස ආගමනකාරණ’’න් ති වදන් තා එවමකංසු. ෙසොපි අත් තෙනො කුලවංසං 
ජානාති. තස් මා ‘‘මමඤ් ෙඤව මඤ් ෙඤ’’ති තක් කයිත් ථ. 

ආසෙනනාති ‘‘ඉදමාසනං, එත් ථ නිසීදාහී’’ති එවං ආසෙනන නිමන් තනං නාම 
ෙහොති, තථා න ෙකොචි අකාසි. 

තතියඉබ් භවාදවණ් ණනා 

266. ලටුකිකාති ෙඛත් තෙලඩ් ඩූනං අන් තෙරනිවාසිනී ඛුද් දකසකුණිකා. 
කුලාවෙකති නිවාසනට් ඨාෙන. කාමලාපිනීති යදිච් ඡකභාණිනී, යං යං ඉච් ඡති තං තං 
ලපති, න තං ෙකොචි හංෙසො වා ෙකොඤ් ෙචො වා ෙමොෙරො වා ආගන් ත් වා ‘‘කිං ත් වං 
ලපසී’ති නිෙසෙධති. අභිසජ් ජිතුන් ති ෙකොධවෙසන ලග් ගිතුං. 

එවං වුත් ෙත මාණෙවො – ‘‘අයං සමෙණො ෙගොතෙමො අත් තෙනො ඤාතෙක 
ලටුකිකසදිෙස කත් වා අම් ෙහ හංසෙකොඤ් චෙමොරසදිෙස කෙරොති, නිම් මාෙනො දානි 
ජාෙතො’’ති මඤ ්ඤමාෙනො උත් තරි චත් තාෙරො වණ් ෙණ දස ්ෙසති. 

දාසිපුත් තවාදවණ් ණනා 

267. නිම් මාෙදතීති නිම් මෙදති නිම් මාෙන කෙරොති. යංනූනාහන් ති යදි පනාහං. 
‘‘කණ් හායෙනොහමස් මි, ෙභො ෙගොතමා’’ති ඉදං කිර වචනං අම් බට් ෙඨො තික් ඛත් තුං 
මහාසද් ෙදන අෙවොච. කස් මා අෙවොච? කිං අසුද් ධභාවං න ජානාතීති? ආම ජානාති. 
ජානන් ෙතොපි භවපටිච් ඡන් නෙමතං කාරණං, තං අෙනන න දිට් ඨං. අපස ්සන් ෙතො 
මහාසමෙණො කිං වක් ඛතීති මඤ් ඤමාෙනො මානථද් ධතාය අෙවොච. 
මාතාෙපත් තිකන් ති මාතාපිතූනං සන් තකං. නාමෙගොත් තන් ති පණ් ණත් තිවෙසන 
නාමං, පෙවණීවෙසන ෙගොත් තං. අනුස් සරෙතොති අනුස් සරන් තස් ස කුලෙකොටිං 
ෙසොෙධන් තස් ස. අය්යපුත් තාති සාමිෙනො පුත් තා. දාසිපුත් ෙතොති ඝරදාසියාව පුත් ෙතො. 
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තස් මා යථා දාෙසන සාමිෙනො උපසඞ් කමිතබ් බා, එවං අනුපසඞ් කමන් තං තං දිස ්වා 
සක්යා අනුජග් ඝිංසූති දස් ෙසති. 

ඉෙතො පරං තස ්ස දාසභාවං සක්යානඤ් ච සාමිභාවං පකාෙසත් වා අත් තෙනො ච 
අම් බට් ඨස් ස ච කුලවංසං ආහරන් ෙතො සක්යා ෙඛො පනාතිආදිමාහ. තත් ථ දහන් තීති 
ඨෙපන් ති, ඔක් කාෙකො ෙනො පුබ් බපුරිෙසොති, එවං කෙරොන් තීති අත් ෙථො. තස් ස කිර 
රඤ් ෙඤො කථනකාෙල උක් කා විය මුඛෙතො පභා නිච් ඡරති, තස් මා තං 
‘‘ඔක් කාෙකො’’ති සඤ් ජානිංසූති. පබ් බාෙජසීති නීහරි. 

ඉදානි ෙත නාමවෙසන දස ්ෙසන් ෙතො – ‘‘ඔක් කාමුඛ’’න් තිආදිමාහ. තතායං 
අනුපුබ් බී කථා – පඨමකප් පිකානං කිර රඤ් ෙඤො මහාසම් මතස් ස ෙරොෙජො නාම 
පුත් ෙතො අෙහොසි. ෙරොජස් ස වරෙරොෙජො, වරෙරොජස් ස කල්යාෙණො, කල්යාණස් ස 
වරකල්යාෙණො, වරකල්යාණස් ස මන් ධාතා, මන් ධාතුස් ස වරමන් ධාතා, 
වරමන් ධාතුස් ස උෙපොසෙථො, උෙපොසථස් ස වෙරො, වරස් ස උපවෙරො, උපවරස් ස 
මඝෙදෙවො, මඝෙදවස් ස පරම් පරාය චතුරාසීතිඛත් තියසහස් සානි අෙහසුං. ෙතසං 
පච් ඡෙතො තෙයො ඔක් කාකවංසා අෙහසුං. ෙතසු තතියඔක් කාකස් ස පඤ ්ච මෙහසිෙයො 
අෙහසුං – හත් ථා, චිත් තා, ජන් තු, ජාලිනී, විසාඛාති. එෙකකිස් සා 
පඤ් චපඤ් චඉත් ථිසතපරිවාරා. සබ් බෙජට් ඨාය චත් තාෙරො පුත් තා – ඔක් කාමුෙඛො, 
කරකණ් ඩු, හත් ථිනිෙකො, සිනිසූෙරොති. පඤ් ච ධීතෙරො – පියා, සුප් පියා, ආනන් දා, 
විජිතා, විජිතෙසනාති. ඉති සා නව පුත් ෙත විජායිත් වා කාලමකාසි. 

අථ රාජා අඤ් ඤං දහරිං අභිරූපං රාජධීතරං ආෙනත් වා අග් ගමෙහසිට් ඨාෙන 
ඨෙපසි. සා ජන් තුං නාම පුත් තං විජායි. අථ නං පඤ ්චමදිවෙස අලඞ් කරිත් වා 
රඤ් ෙඤො දස් ෙසසි. රාජා තුට් ෙඨො තස් සා වරං අදාසි. සා ඤාතෙකහි සද් ධිං 
මන් ෙතත් වා පුත් තස් ස රජ් ජං යාචි. රාජා – ‘‘නස් ස, වසලි, මම පුත් තානං අන් තරායං 
ඉච් ඡසී’’ති තජ් ෙජසි. සා පුනප් පුනං රෙහො රාජානං පරිෙතොෙසත් වා – ‘‘මහාරාජ, 
මුසාවාෙදො නාම න වට් ටතී’’තිආදීනි වත් වා යාචතිෙයව. අථ රාජා පුත් ෙත 
ආමන් ෙතසි – ‘‘අහං තාතා, තුම් හාකං කනිට් ඨං ජන් තුකුමාරං දිස ්වා තස් ස මාතුයා 
සහසා වරං අදාසිං, සා පුත් තස් ස රජ් ජං පරිණාෙමතුං ඉච් ඡති. තුම් ෙහ ඨෙපත් වා 
මඞ් ගලහත් ථිං මඞ් ගලඅස් සං මඞ් ගලරථඤ් ච යත් තෙක ඉච් ඡථ, තත් තෙක 
හත් ථිඅස් සරෙථ ගෙහත් වා ගච් ඡථ. මමච් චෙයන ආගන් ත් වා රජ් ජං කෙරය්යාථා’’ති, 
අට් ඨහි අමච් ෙචහි සද් ධිං උෙය්යොෙජසි. 

ෙත නානප් පකාරං ෙරොදිත් වා කන් දිත් වා – ‘‘තාත, අම් හාකං ෙදොසං ඛමථා’’ති 
රාජානඤ් ෙචව රාෙජොෙරොෙධ ච ඛමාෙපත් වා, ‘‘මයම් පි භාතූහි සද් ධිං ගච් ඡාමා’’ති 
රාජානං ආපුච් ඡිත් වා නගරා නික් ඛන් තා භගිනිෙයො ආදාය චතුරඞ් ගිනියා ෙසනාය 
පරිවුතා නගරා නික් ඛමිංසු. ‘‘කුමාරා පිතුඅච් චෙයන ආගන් ත් වා රජ් ජං කාෙරස් සන් ති, 
ගච් ඡාම ෙන උපට් ඨහාමා’’ති චින් ෙතත් වා බහූ මනුස් සා අනුබන් ධිංසු. පඨමදිවෙස 
ෙයොජනමත් තා ෙසනා අෙහොසි, දුතිෙය ද් විෙයොජනමත් තා, තතිෙය තිෙයොජනමත් තා. 
කුමාරා මන් තයිංසු – ‘‘මහා බලකාෙයො, සෙච මයං කඤ් චි සාමන් තරාජානං 
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මද් දිත් වා ජනපදං ගණ් ෙහය්යාම, ෙසොපි ෙනො නප් පසෙහය්ය. කිං පෙරසං පීළාය 
කතාය, මහා අයං ජම් බුදීෙපො, අරඤ් ෙඤ නගරං මාෙපස් සාමා’’ති හිමවන් තාභිමුඛා 
ගන් ත් වා නගරවත් ථුං පරිෙයසිංසු. 

තස් මිඤ් ච සමෙය අම් හාකං ෙබොධිසත් ෙතො බාහ් මණමහාසාලකුෙල 
නිබ් බත් තිත් වා කපිලබාහ් මෙණො නාම හුත් වා නික් ඛම් ම ඉසිපබ් බජ් ජං පබ් බජිත් වා 
හිමවන් තපස් ෙස ෙපොක් ඛරණියා තීෙර සාකවනසණ් ෙඩ පණ් ණසාලං මාෙපත් වා 
වසති. ෙසො කිර භුම් මජාලං නාම විජ් ජං ජානාති, යාය උද් ධං අසීතිහත් ෙථ ආකාෙස, 
ෙහට් ඨා ච භූමියම් පි ගුණෙදොසං පස ්සති. එතස් මිං පෙදෙස තිණගුම් බලතා 
දක් ඛිණාවට් ටා පාචීනාභිමුඛා ජායන් ති. සීහබ්යග් ඝාදෙයො මිගසූකෙර සප් පබිළාරා ච 
මණ් ඩූකමූසිෙක අනුබන් ධමානා තං පෙදසං පත් වා න සක් ෙකොන් ති ෙත 
අනුබන් ධිතුං. ෙතහි ෙත අඤ් ඤදත් ථු සන් තජ් ජිතා නිවත් තන් තිෙයව. ෙසො – ‘‘අයං 
පථවියා අග් ගපෙදෙසො’’ති ඤත් වා තත් ථ අත් තෙනො පණ් ණසාලං මාෙපසි. 

අථ ෙත කුමාෙර නගරවත් ථුං පරිෙයසමාෙන අත් තෙනො වසෙනොකාසං ආගෙත 
දිස් වා පුච් ඡිත් වා තං පවත් තිං ඤත් වා ෙතසු අනුකම් පං ජෙනත් වා අෙවොච – ‘‘ඉමස් මිං 
පණ් ණසාලට් ඨාෙන මාපිතං නගරං ජම් බුදීෙප අග් ගනගරං භවිස් සති. එත් ථ 
ජාතපුරිෙසසු එෙකෙකො පුරිසසතම් පි පුරිසසහස් සම් පි අභිභවිතුං සක් ඛිස් සති. එත් ථ 
නගරං මාෙපථ, පණ් ණසාලට් ඨාෙන රඤ් ෙඤො ඝරං කෙරොථ. ඉමස් මිඤ් හි ඔකාෙස 
ඨත් වා චණ් ඩාලපුත් ෙතොපි චක් කවත් තිබෙලන අතිෙසෙය්යො’’ති. නනු, භන් ෙත, 
අය්යස ්ස වසෙනොකාෙසොති? ‘‘මම වසෙනොකාෙසො’’ති මා චින් තයිත් ථ. මය් හං 
එකපස් ෙස පණ් ණසාලං කත් වා නගරං මාෙපත් වා කපිලවත් ථුන් ති නාමං 
කෙරොථා’’ති. ෙත තථා කත් වා තත් ථ නිවාසං කප් ෙපසුං. 

අථාමච් චා – ‘‘ඉෙම දාරකා වයප් පත් තා, සෙච ෙනසං පිතා සන් තිෙක භෙවය්ය, 
ෙසො ආවාහවිවාහං කෙරය්ය. ඉදානි පන අම් හාකං භාෙරො’’ති චින් ෙතත් වා කුමාෙරහි 
සද් ධිං මන් තයිංසු. කුමාරා අම් හාකං සදිසා ඛත් තියධීතෙරො නාම න පස ්සාම, නාපි 
භගිනීනං සදිෙස ඛත් තියකුමාරෙක, අසදිසසංෙයොෙග ච ෙනො උප් පන් නා පුත් තා 
මාතිෙතො වා පිතිෙතො වා අපරිසුද් ධා ජාතිසම් ෙභදං පාපුණිස් සන් ති. තස ්මා මයං 
භගිනීහිෙයව සද් ධිං සංවාසං ෙරොෙචමාති. ෙත ජාතිසම් ෙභදභෙයන ෙජට් ඨකභගිනිං 
මාතුට් ඨාෙන ඨෙපත් වා අවෙසසාහි සංවාසං කප් ෙපසුං. 

ෙතසං පුත් ෙතහි ච ධීතාහි ච වඩ් ඪමානානං අපෙරන සමෙයන ෙජට් ඨකභගිනියා 
කුට් ඨෙරොෙගො උදපාදි, ෙකොවිළාරපුප් ඵසදිසානි ගත් තානි අෙහසුං. රාජකුමාරා ඉමාය 
සද් ධිං එකෙතො නිසජ් ජට් ඨානෙභොජනාදීනි කෙරොන් තානම් පි උපරි අයං ෙරොෙගො 
සඞ් කමතීති චින් ෙතත් වා එකදිවසං උය්යානකීළං ගච් ඡන් තා විය තං යාෙන 
ආෙරොෙපත් වා අරඤ් ඤං පවිසිත් වා භූමියං ෙපොක් ඛරණිං ඛණාෙපත් වා තත් ථ 
ඛාදනීයෙභොජනීෙයන සද් ධිං තං පක් ඛිපිත් වා ඝරසඞ් ෙඛෙපන උපරි පදරං 
පටිච් ඡාෙදත් වා පංසුං දත් වා පක් කමිංසු. 
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ෙතන ච සමෙයන රාෙමො නාම බාරාණසිරාජා කුට් ඨෙරොෙගො නාටකිත් ථීහි ච 
ඔෙරොෙධහි ච ජිගුච් ඡියමාෙනො ෙතන සංෙවෙගන ෙජට් ඨපුත් තස් ස රජ් ජං දත් වා 
අරඤ් ඤං පවිසිත් වා තත් ථ පණ් ණසාලං මාෙපත් වා මූලඵලානි පරිභුඤ් ජන් ෙතො 
නචිරස් ෙසව අෙරොෙගො සුවණ් ණවණ් ෙණො හුත් වා ඉෙතො චිෙතො ච විචරන් ෙතො 
මහන් තං සුසිරරුක් ඛං දිස ්වා තස් සබ් භන් තෙර ෙසොළසහත් ථප් පමාණං ඔකාසං 
ෙසොෙධත් වා ද් වාරඤ් ච වාතපානඤ් ච ෙයොෙජත් වා නිස් ෙසණිං බන් ධිත් වා තත් ථ 
වාසං කප් ෙපසි. ෙසො අඞ් ගාරකටාෙහ අග් ගිං කත් වා රත් තිං මිගසූකරාදීනං සද් ෙද 
සුණන් ෙතො සයති. ෙසො – ‘‘අසුකස් මිං පෙදෙස සීෙහො සද් දමකාසි, අසුකස් මිං 
බ්යග් ෙඝො’’ති සල් ලක් ෙඛත් වා පභාෙත තත් ථ ගන් ත් වා විඝාසමංසං ආදාය පචිත් වා 
ඛාදති. 

අෙථකදිවසං තස ්මිං පච් චූසසමෙය අග් ගිං ජාෙලත් වා නිසින් ෙන රාජධීතාය 
සරීරගන් ෙධන ආගන් ත් වා බ්යග් ෙඝො තස් මිං පෙදෙස පංසුං වියූහන් ෙතො පදෙර 
විවරමකාසි, ෙතන ච විවෙරන සා බ්යග් ඝං දිස ්වා භීතා විස් සරමකාසි. ෙසො තං සද් දං 
සුත් වා – ‘‘ඉත් ථිසද් ෙදො එෙසො’’ති ච සල් ලක් ෙඛත් වා පාෙතොව තත් ථ ගන් ත් වා – 
‘‘ෙකො එත් ථා’’ති ආහ. මාතුගාෙමො සාමීති. කිං ජාතිකාසීති? ඔක් කාකමහාරාජස් ස 
ධීතා සාමීති. නික් ඛමාති? න සක් කා සාමීති. කිං කාරණාති? ඡවිෙරොෙගො ෙම අත් ථීති. 
ෙසො සබ් බං පවත් තිං පුච් ඡිත් වා ඛත් තියමාෙනන අනික් ඛමන් තිං – ‘‘අහම් පි 
ඛත් තිෙයො’’ති අත් තෙනො ඛත් තියභාවං ජානාෙපත් වා නිස් ෙසණිං දත් වා උද් ධරිත් වා 
අත් තෙනො වසෙනොකාසං ෙනත් වා සයං පරිභුත් තෙභසජ් ජානිෙයව දත් වා නචිරස් ෙසව 
අෙරොගං සුවණ් ණවණ් ණං කත් වා තාය සද් ධිං සංවාසං කප් ෙපසි. සා 
පඨමසංවාෙසෙනව ගබ් භං ගණ් හිත් වා ද් ෙව පුත් ෙත විජායි, පුනපි ද් ෙවති, එවං 
ෙසොළසක් ඛත් තුම් පි විජායි. එවං ද් වත් තිංස භාතෙරො අෙහසුං. ෙත අනුපුබ් ෙබන 
වුඩ් ඪිප් පත් ෙත පිතා සබ් බසිප් පානි සික් ඛාෙපසි. 

අෙථකදිවසං එෙකො රාමරඤ් ෙඤො නගරවාසී වනචරෙකො පබ් බෙත රතනානි 
ගෙවසන් ෙතො රාජානං දිස ්වා සඤ් ජානිත් වා ආහ – ‘‘ජානාමහං, ෙදව, තුම් ෙහ’’ති. 
තෙතො නං රාජා සබ් බං පවත් තිං පුච් ඡි. තස ්මිංෙයව ච ඛෙණ ෙත දාරකා ආගමිංසු. 
ෙසො ෙත දිස් වා – ‘‘ෙක ඉෙම’’ති ආහ. ‘‘පුත් තා ෙම’’ති ච වුත් ෙත ෙතසං 
මාතිකවංසං පුච් ඡිත් වා – ‘‘ලද් ධං දානි ෙම පාභත’’න් ති නගරං ගන් ත් වා රඤ් ෙඤො 
ආෙරොෙචසි. ෙසො ‘පිතරං ආනයිස් සාමී’ති චතුරඞ් ගිනියා ෙසනාය තත් ථ ගන් ත් වා 
පිතරං වන් දිත් වා – ‘‘රජ් ජං, ෙදව, සම් පටිච් ඡා’’ති යාචි. ෙසො – ‘‘අලං, තාත, න තත් ථ 
ගච් ඡාමි, ඉෙධව ෙම ඉමං රුක් ඛං අපෙනත් වා නගරං මාෙපහී’’ති ආහ. ෙසො තථා 
කත් වා තස් ස නගරස් ස ෙකොලරුක් ඛං අපෙනත් වා කතත් තා ෙකොලනගරන් ති ච 
බ්යග් ඝපෙථ කතත් තා බ්යග් ඝපථන් ති චාති ද් ෙව නාමානි ආෙරොෙපත් වා පිතරං 
වන් දිත් වා අත් තෙනො නගරං අගමාසි. 

තෙතො වයප් පත් ෙත කුමාෙර මාතා ආහ – ‘‘තාතා, තුම් හාකං 
කපිලවත් ථුවාසිෙනො සක්යා මාතුලා සන් ති. මාතුලධීතානං පන ෙවො එවරූපං නාම 
ෙකසග් ගහණං ෙහොති, එවරූපං දුස ්සගහණං. යදා තා න් හානතිත් ථං ආගච් ඡන් ති, තදා 
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ගන් ත් වා යස් ස යා රුච් චති, ෙසො තං ගණ් හතූ’’ති. ෙත තෙථව ගන් ත් වා තාසු න් හත් වා 
සීසං සුක් ඛාපයමානාසු යං යං ඉච් ඡිංසු, තං තං ගෙහත් වා නාමං සාෙවත් වා අගමිංසු. 
සක්යරාජාෙනො සුත් වා ‘‘ෙහොතු, භෙණ, අම් හාකං ඤාතකා එව ෙත’’ති තුණ් හී 
අෙහසුං. අයං සක්යෙකොලියානං උප් පත් ති. එවං ෙතසං සක්යෙකොලියානං 
අඤ් ඤමඤ් ඤං ආවාහවිවාහං කෙරොන් තානං යාව බුද් ධකාලා අනුපච් ඡින් ෙනොව 
වංෙසො ආගෙතො. තත් ථ භගවා සක්යවංසං දස ්ෙසතුං – ‘‘ෙත රට් ඨස් මා පබ් බාජිතා 
හිමවන් තපස් ෙස ෙපොක් ඛරණියා තීෙර’’තිආදිමාහ. තත් ථ සම් මන් තීති වසන් ති. 
සක්යා වත ෙභොති රට් ඨස් මා පබ් බාජිතා අරඤ් ෙඤ වසන් තාපි ජාතිසම් ෙභදමකත් වා 
කුලවංසං අනුරක් ඛිතුං සක්යා, සමත් ථා, පටිබලාති අත් ෙථො. තදග් ෙගති තං අග් ගං 
කත් වා, තෙතො පට් ඨායාති අත් ෙථො. ෙසො ච ෙනසං පුබ් බපුරිෙසොති ෙසො ඔක් කාෙකො 
රාජා එෙතසං පුබ් බපුරිෙසො. නත් ථි එෙතසං ගහපතිවංෙසන සම් ෙභදමත් තම් පීති. 

එවං සක්යවංසං පකාෙසත් වා ඉදානි අම් බට් ඨවංසං පකාෙසන් ෙතො – ‘‘රඤ් ෙඤො 
ෙඛො පනා’’තිආදිමාහ. කණ් හං නාම ජෙනසීති කාළවණ් ණං අන් ෙතොකුච් ඡියංෙයව 
සඤ් ජාතදන් තං පරූළ් හමස් සුදාඨිකං පුත් තං විජායි. පබ්යාහාසීති යක් ෙඛො ජාෙතොති 
භෙයන පලායිත් වා ද් වාරං පිධාය ඨිෙතසු ඝරමානුසෙකසු ඉෙතො චිෙතො ච 
විචරන් ෙතො ෙධොවථ මන් තිආදීනි වදන් ෙතො උච් චාසද් දමකාසි. 

268. ෙත මාණවකා භගවන් තං එතදෙවොචුන් ති අත් තෙනො 
උපාරම් භෙමොචනත් ථාය – ‘‘එතං මා භව’’න් තිආදිවචනං අෙවොචුං. ෙතසං කිර 
එතදෙහොසි – ‘‘අම් බට් ෙඨො අම් හාකං ආචරියස් ස ෙජට් ඨන් ෙතවාසී, සෙච මයං 
එවරූෙප ඨාෙන එකද් ෙවවචනමත් තම් පි න වක් ඛාම, අයං ෙනො ආචරියස් ස 
සන් තිෙක අම් ෙහ පරිභින් දිස් සතී’’ති උපාරම් භෙමොචනත් ථං එවං අෙවොචුං. චිත් ෙතන 
පනස් ස නිම් මදභාවං ආකඞ් ඛන් ති. අයං කිර මානනිස් සිතත් තා ෙතසම් පි අප් පිෙයොව. 
කල්යාණවාක් කරෙණොති මධුරවචෙනො. අස් මිං වචෙනති අත් තනා උග් ගහිෙත 
ෙවදත් තයවචෙන. පටිමන් ෙතතුන් ති පුච් ඡිතං පඤ ්හං පටිකෙථතුං, විස් සජ් ෙජතුන් ති 
අත් ෙථො. එතස් මිං වා දාසිපුත් තවචෙන. පටිමන් ෙතතුන් ති උත් තරං කෙථතුං. 

269. අථ ෙඛො භගවාති අථ ෙඛො භගවා – ‘‘සෙච ඉෙම මාණවකා එත් ථ 
නිසින් නා එවං උච් චාසද් දං කරිස් සන් ති, අයං කථා පරිෙයොසානං න ගමිස් සති. හන් ද, 
ෙන නිස් සද් ෙද කත් වා අම් බට් ෙඨෙනව සද් ධිං කෙථමී’’ති ෙත මාණවෙක 
එතදෙවොච. තත් ථ මන් තව් ෙහොති මන් තයථ. මයා සද් ධිං පටිමන් ෙතතූති මයා සහ 
කෙථතු. එවං වුත් ෙත මාණවකා චින් තයිංසු – ‘‘අම් බට් ෙඨො තාව දාසිපුත් ෙතොසීති 
වුත් ෙත පුන සීසං උක් ඛිපිතුං නාසක් ඛි. අයං ෙඛො ජාති නාම දුජ් ජානා, සෙච 
අඤ් ඤම් පි කිඤ් චි සමෙණො ෙගොතෙමො ‘ත් වං දාෙසො’ති වක් ඛති, ෙකො ෙතන සද් ධිං 
අඩ් ඩං කරිස් සති. අම් බට් ෙඨො අත් තනා බද් ධං පුටකං අත් තනාව ෙමොෙචතූ’’ති 
අත් තානං පරිෙමොෙචත් වා තස ්ෙසව උපරි ඛිපන් තා – ‘‘සුජාෙතො ච ෙභො 
ෙගොතමා’’තිආදිමාහංසු. 

Free Distribution www.aathaapi.org



270. සහධම් මිෙකොති සෙහතුෙකො සකාරෙණො. අකාමා බ්යාකාතබ් ෙබොති 
අත් තනා අනිච් ඡන් ෙතනපි බ්යාකරිතබ් ෙබො, අවස් සං විස් සජ් ෙජතබ් ෙබොති අත් ෙථො. 
අඤ් ෙඤන වා අඤ් ඤං පටිචරිස් සසීති අඤ ්ෙඤන වචෙනන අඤ් ඤං වචනං 
පටිචරිස් සසි අජ් ෙඣොත් ථරිස් සසි, පටිච් ඡාෙදස් සසීති අත් ෙථො. ෙයො හි ‘‘කිං ෙගොත් ෙතො 
ත් ව’’න් ති එවං පුට් ෙඨො – ‘‘අහං තෙයො ෙවෙද ජානාමී’’තිආදීනි වදති, අයං 
අඤ් ෙඤන අඤ ්ඤං පටිචරති නාම. පක් කමිස් සසි වාති පුච් ඡිතං පඤ් හං ජානන් ෙතොව 
අකෙථතුකාමතාය උට් ඨායාසනා පක් කමිස් සසි වා. 

තුණ් හී අෙහොසීති සමෙණො ෙගොතෙමො මං සාමංෙයව දාසිපුත් තභාවං 
කථාෙපතුකාෙමො, සාමං කථිෙත ච දාෙසො නාම ජාෙතොෙයව ෙහොති. අයං පන 
ද් වතික් ඛත් තුං ෙචොෙදත් වා තුණ් හී භවිස් සති, තෙතො අහං පරිවත් තිත් වා 
පක් කමිස් සාමීති චින් ෙතත් වා තුණ් හී අෙහොසි. 

271. වජිරං පාණිම් හි අස් සාති වජිරපාණි. යක් ෙඛොති න ෙයො වා ෙසො වා යක් ෙඛො, 
සක් ෙකො ෙදවරාජාති ෙවදිතබ් ෙබො. ආදිත් තන් ති අග් ගිවණ් ණං. සම් පජ් ජලිතන් ති 
සුට් ඨු පජ් ජලිතං. සෙජොතිභූතන් ති සමන් තෙතො ෙජොතිභූතං, එකග් ගිජාලභූතන් ති 
අත් ෙථො. ඨිෙතො ෙහොතීති මහන් තං සීසං, කන් දලමකුළසදිසා දාඨා භයානකානි 
අක් ඛිනාසාදීනි එවං විරූපරූපං මාෙපත් වා ඨිෙතො. 

කස් මා පෙනස ආගෙතොති? දිට් ඨිවිස් සජ් ජාපනත් ථං. අපි ච – ‘‘අහඤ් ෙචව ෙඛො 
පන ධම් මං ෙදෙසය්යං, පෙර ච ෙම න ආජාෙනය ’’න් ති එවං ධම් මෙදසනාය 
අප් ෙපොස් සුක් කභාවං ආපන් ෙන භගවති සක් ෙකො මහාබහ් මුනා සද් ධිං ආගන් ත් වා – 
‘‘භගවා ධම් මං ෙදෙසථ, තුම් හාකං ආණාය අවත් තමාෙන මයං වත් තාෙපස් සාම, 
තුම් හාකං ධම් මචක් කං ෙහොතු, අම් හාකං ආණාචක් ක’’න් ති පටිඤ් ඤං අකාසි. තස් මා 
– ‘‘අජ් ජ අම් බට් ඨං තාෙසත් වා පඤ් හං විස ්සජ් ජාෙපස් සාමී’’ති ආගෙතො. 

භගවා ෙචව පස් සති අම් බට් ෙඨො චාති යදි හි තං අඤ ්ෙඤපි පස් ෙසය ං, තං 
කාරණං අගරු අස ්ස, ‘‘අයං සමෙණො ෙගොතෙමො අම් බට් ඨං අත් තෙනො වාෙද 
අෙනොතරන් තං ඤත් වා යක් ඛං ආවාෙහත් වා දස් ෙසසි, තෙතො අම් බට් ෙඨො භෙයන 
කෙථසී’’ති වෙදය ං. තස ්මා භගවා ෙචව පස් සති අම් බට් ෙඨො ච. තස ්ස තං දිස ්වාව 
සකලසරීරෙතො ෙසදා මුච් චිංසු. අන් ෙතොකුච් ඡි විපරිවත් තමානා මහාරවං විරවි. ෙසො 
‘‘අඤ් ෙඤපි නු ෙඛො පස් සන් තී’’ති ඔෙලොෙකන් ෙතො කස් සචි ෙලොමහංසමත් තම් පි 
නාද් දස. තෙතො – ‘‘ඉදං භයං මෙමව උප් පන් නං, සචාහං යක් ෙඛොති වක් ඛාමි, ‘කිං 
තවෙමව අක් ඛීනි අත් ථි, ත් වෙමව යක් ඛං පස් සසි, පඨමං යක් ඛං අදිස ්වා සමෙණන 
ෙගොතෙමන වාදසඞ් ඝට් ෙට පක් ඛිත් ෙතොව යක් ඛං පස් සසී’ති වෙදය ’’න් ති 
චින් ෙතත් වා ‘‘න දානි ෙම ඉධ අඤ් ඤං පටිසරණං අත් ථි, අඤ් ඤත සමණා 
ෙගොතමා’’ති මඤ ්ඤමාෙනො අථ ෙඛො අම් බට් ෙඨො මාණෙවො…ෙප.… භගවන් තං 
එතදෙවොච. 
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272. තාණං ගෙවසීති තාණං ගෙවසමාෙනො. ෙලණං ගෙවසීති ෙලණං 
ගෙවසමාෙනො. සරණං ගෙවසීති සරණං ගෙවසමාෙනො. එත් ථ ච තායති රක් ඛතීති 
තාණං. නිලීයන් ති එත් ථාති ෙලණං. සරතීති සරණං, භයං හිංසති, විද් ධංෙසතීති 
අත් ෙථො. උපනිසීදිත් වාති උපගම් ම ෙහට් ඨාසෙන නිසීදිත් වා. බවිතූති වදතු. 

අම් බට් ඨවංසකථා 

273-274. දක් ඛිණජනපදන් ති දක් ඛිණාපෙථොති පාකටං. ගඞ් ගාය දක් ඛිණෙතො 
පාකටජනපදං. තදා කිර දක් ඛිණාපෙථ බහූ බාහ් මණතාපසා ෙහොන් ති, ෙසො තත් ථ 
ගන් ත් වා එකං තාපසං වත් තපටිපත් තියා ආරාෙධසි. ෙසො තස් ස උපකාරං දිස් වා ආහ 
– ‘‘අම් ෙභො, පුරිස, මන් තං ෙත ෙදමි, යං ඉච් ඡසි, තං මන් තං ගණ් හාහී’’ති. ෙසො ආහ 
– ‘‘න ෙම ආචරිය, අඤ් ෙඤන මන් ෙතන, කිච් චං අත් ථි, යස් සානුභාෙවන ආවුධං න 
පරිවත් තති, තං ෙම මන් තං ෙදහී’’ති. ෙසො – ‘‘භදං, ෙභො’’ති තස් ස ධනුඅගමනීයං 
අම් බට් ඨං නාම විජ් ජං අදාසි, ෙසො තං විජ් ජං ගෙහත් වා තත් ෙථව වීමංසිත් වා – 
‘‘ඉදානි ෙම මෙනොරථං පූෙරස් සාමී’’ති ඉසිෙවසං ගෙහත් වා ඔක් කාකස් ස සන් තිකං 
ගෙතො. ෙතන වුත් තං – ‘‘දක් ඛිණජනපදං ගන් ත් වා බහ් මමන් ෙත අධීයිත් වා රාජානං 
ඔක් කාකං උපසඞ් කමිත් වා’’ති. 

එත් ථ බහ් මමන් ෙතති ආනුභාවසම් පන් නතාය ෙසට් ඨමන් ෙත. ෙකො ෙනවං’ෙර 
අයං මය් හං දාසිපුත් ෙතොති ෙකො නු එවං අෙර අයං මම දාසිපුත් ෙතො. ෙසො තං 
ඛුරප් පන් ති ෙසො රාජා තං මාෙරතුකාමතාය සන් නහිතං සරං තස් ස මන් තානුභාෙවන 
ෙනව ඛිපිතුං න අපෙනතුං සක් ඛි, තාවෙදව සකලසරීෙර සඤ් ජාතෙසෙදො භෙයන 
ෙවධමාෙනො අට් ඨාසි. 

අමච් චාති මහාමච් චා. පාරිසජ් ජාති ඉතෙර පරිසාවචරා. එතදෙවොචුන් ති – 
‘‘දණ් ඩකීරඤ් ෙඤො කිසවච් ඡතාපෙස අපරද් ධස් ස ආවුධවුට් ඨියා සකලරට් ඨං 
විනට් ඨං. නාළිෙකෙරො පඤ් චසු තාපසසෙතසු අජ් ජුෙනො ච අඞ් ගීරෙස අපරද් ෙධො 
පථවිං භින් දිත් වා නිරයං පවිට් ෙඨො’’ති චින් තයන් තා භෙයන එතං ෙසොත් ථි, 
භද් දන් ෙතතිආදිවචනං අෙවොචුං. 

ෙසොත් ථි භවිස් සති රඤ් ෙඤොති ඉදං වචනං කණ් ෙහො චිරං තුණ් හී හුත් වා තෙතො 
අෙනකප් පකාරං යාචීයමාෙනො – ‘‘තුම් හාකං රඤ ්ඤා මාදිසස් ස ඉසිෙනො ඛුරප් පං 
සන් නය් හන් ෙතන භාරියං කම් මං කත’’න් තිආදීනි ච වත් වා පච් ඡා අභාසි. 
උන් දියිස් සතීති භිජ් ජිස් සති, ථුසමුට් ඨි විය විප් පකිරියිස් සතීති. ඉදං ෙසො ‘‘ජනං 
තාෙසස් සාමී’’ති මුසා භණති. සරසන් ථම් භනමත් ෙතෙයව හිස් ස විජ් ජාය ආනුභාෙවො, 
න අඤ ්ඤත. ඉෙතො පෙරසුපි වචෙනසු එෙසව නෙයො. 

පල් ෙලොෙමොති පන් නෙලොෙමො. ෙලොමහංසනමත් තම් පිස් ස න භවිස් සති. ඉදං කිර 
ෙසො ‘‘සෙච ෙම රාජා තං දාරිකං දස් සතී’’ති පටිඤ ්ඤං කාෙරත් වා අවච. කුමාෙර 
ඛුරප් පං පතිට් ඨෙපසීති ෙතන ‘‘සෙරො ඔතරතූ’’ති මන් ෙත පරිවත් ති, ෙත කුමාරස් ස 
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නාභියං පතිට් ඨෙපසි. ධීතරං අදාසීති සීසං ෙධොවිත් වා අදාසං භුජිස් සං කත් වා ධීතරං 
අදාසි, උළාෙර ච තං ඨාෙන ඨෙපසි. මා ෙඛො තුම් ෙහ මාණවකාති ඉදං පන භගවා – 
‘‘එෙකන පක් ෙඛන අම් බට් ෙඨො සක්යානං ඤාති ෙහොතී’’ති පකාෙසන් ෙතො තස් ස 
සමස් සාසනත් ථං ආහ. තෙතො අම් බට් ෙඨො ඝටසෙතන අභිසිත් ෙතො විය 
පස් සද් ධදරෙථො හුත් වා සමස් සාෙසත් වා සමෙණො ෙගොතෙමො මං ‘‘ෙතොෙසස් සාමී’’ති 
එෙකන පක් ෙඛන ඤාතිං කෙරොති, ඛත් තිෙයො කිරාහමස් මී’’ති චින් ෙතසි. 

ඛත් තියෙසට් ඨභාවවණ් ණනා 

275. අථ ෙඛො භගවා – ‘‘අයං අම් බට් ෙඨො ඛත් තිෙයොස් මී’’ති සඤ් ඤං කෙරොති, 
අත් තෙනො අඛත් තියභාවං න ජානාති, හන් ද නං ජානාෙපස් සාමීති ඛත් තියවංසං 
දස් ෙසතුං උත් තරිෙදසනං වඩ් ෙඪන් ෙතො – ‘‘තං කිං මඤ් ඤසි අම් බට් ඨා’’තිආදිමාහ. 
තත් ථ ඉධාති ඉමස ්මිං ෙලොෙක. බාහ් මෙණසූති බාහ් මණානං අන් තෙර. ආසනං වා 
උදකං වාති අග් ගාසනං වා අග් ෙගොදකං වා. සද් ෙධති මතෙක උද් දිස් ස කතභත් ෙත. 
ථාලිපාෙකති මඞ් ගලාදිභත් ෙත. යඤ් ෙඤති යඤ් ඤභත් ෙත. පාහුෙනති පාහුනකානං 
කතභත් ෙත පණ් ණාකාරභත් ෙත වා. අපි නුස් සාති අපි නු අස ්ස ඛත් තියපුත් තස ්ස. 
ආවටං වා අස් ස අනාවටං වාති, බාහ් මණකඤ් ඤාසු නිවාරණං භෙවය්ය වා ෙනො වා, 
බාහ් මණදාරිකං ලෙභය්ය වා න වා ලෙභය්යාති අත් ෙථො. අනුපපන් ෙනොති 
ඛත් තියභාවං අපත් ෙතො, අපරිසුද් ෙධොති අත් ෙථො. 

276. ඉත් ථියා වා ඉත් ථිං කරිත් වාති ඉත් ථියා වා ඉත් ථිං පරිෙයසිත් වා. 
කිස් මිඤ් චිෙදව පකරෙණති කිස් මිඤ් චිෙදව ෙදොෙස බාහ් මණානං අයුත් ෙත 
අකත් තබ් බකරෙණ. භස් සපුෙටනාති භස් මපුෙටන, සීෙස ඡාරිකං ඔකිරිත් වාති 
අත් ෙථො. 

277. ජෙනතස් මින් ති ජනිතස් මිං, පජායාති අත් ෙථො. ෙය ෙගොත් තපටිසාරිෙනොති 
ෙය ජෙනතස් මිං ෙගොත් තං පටිසරන් ති – ‘‘අහං ෙගොතෙමො, අහං කස ්සෙපො’’ති, ෙතසු 
ෙලොෙක ෙගොත් තපටිසාරීසු ඛත් තිෙයො ෙසට් ෙඨො. අනුමතා මයාති මම 
සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාෙණන සද් ධිං සංසන් දිත් වා ෙදසිතා මයා අනුඤ් ඤාතා. 

පඨමභාණවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

විජ් ජාචරණකථාවණ් ණනා 

278. ඉමාය පන ගාථාය විජ් ජාචරණසම් පන් ෙනොති ඉදං පදං සුත් වා අම් බට් ෙඨො 
චින් ෙතසි – ‘‘විජ් ජා නාම තෙයො ෙවදා, චරණං පඤ ්ච සීලානි, තයිදං අම් හාකංෙයව 
අත් ථි, විජ් ජාචරණසම් පන් ෙනො ෙච ෙසට් ෙඨො, මයෙමව ෙසට් ඨා’’ති නිට් ඨං ගන් ත් වා 
විජ් ජාචරණං පුච් ඡන් ෙතො – ‘‘කතමං පන තං, ෙභො ෙගොතම, චරණං, කතමා ච පන 
සා විජ් ජා’’ති ආහ. අථස් ස භගවා තං බාහ් මණසමෙය සිද් ධං ජාතිවාදාදිපටිසංයුත් තං 
විජ් ජාචරණං පටික් ඛිපිත් වා අනුත් තරං විජ් ජාචරණං දස් ෙසතුකාෙමො – ‘‘න ෙඛො 
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අම් බට් ඨා’’තිආදිමාහ. තත් ථ ජාතිවාෙදොති ජාතිං ආරබ් භ වාෙදො, බාහ් මණස් ෙසවිදං 
වට් ටති, න සුද් දස් සාතිආදි වචනන් ති අත් ෙථො. එස නෙයො සබ් බත් ථ. 
ජාතිවාදවිනිබද් ධාති ජාතිවාෙද විනිබද් ධා. එස නෙයො සබ් බත් ථ. 

තෙතො අම් බට් ෙඨො – ‘‘යත් ථ දානි මයං ලග් ගිස් සාමාති චින් තයිම් හ, තෙතො ෙනො 
සමෙණො ෙගොතෙමො මහාවාෙත ථුසං ධුනන් ෙතො විය දූරෙමව අවක් ඛිපි. යත් ථ පන 
මයං න ලග් ගාම, තත් ථ ෙනො නිෙයොෙජසි. අයං ෙනො විජ් ජාචරණසම් පදා ඤාතුං 
වට් ටතී’’ති චින් ෙතත් වා පුන විජ් ජාචරණසම් පදං පුච් ඡි. අථස් ස භගවා සමුදාගමෙතො 
පභුති විජ් ජාචරණං දස් ෙසතුං – ‘‘ඉධ අම් බට් ඨ තථාගෙතො’’තිආදිමාහ. 

279. එත් ථ ච භගවා චරණපරියාපන් නම් පි තිවිධං සීලං විභජන් ෙතො ‘‘ඉදමස් ස 
ෙහොති චරණස් මි’’න් ති අනිය්යාෙතත් වා ‘‘ඉදම් පිස් ස ෙහොති සීලස් මි’’න් ති 
සීලවෙසෙනව නිය්යාෙතසි. කස් මා? තස් සපි හි කිඤ ්චි කිඤ් චි සීලං අත් ථි, තස් මා 
චරණවෙසන නිය්යාතියමාෙන ‘‘මයම් පි චරණසම් පන් නා’’ති තත් ථ තත් ෙථව 
ලග් ෙගය්ය. යං පන ෙතන සුපිෙනපි න දිට් ඨපුබ් බං, තස් ෙසව වෙසන 
නිය්යාෙතන් ෙතො පඨමං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති. ඉදම් පිස් ස ෙහොති 
චරණස් මිං…ෙප.… චතුත් ථං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති, ඉදම් පිස් ස ෙහොති 
චරණස් මින් තිආදිමාහ. එත් තාවතා අට් ඨපි සමාපත් තිෙයො චරණන් ති නිය්යාතිතා 
ෙහොන් ති, විපස් සනා ඤාණෙතො පන පට් ඨාය අට් ඨවිධාපි පඤ් ඤා විජ් ජාති 
නිය්යාතිතා. 

චතුඅපායමුඛකථාවණ් ණනා 

280. අපායමුඛානීති විනාසමුඛානි. අනභිසම් භුණමාෙනොති අසම් පාපුණන් ෙතො, 
අවිසහමාෙනො වා. ඛාරිවිධමාදායාති එත් ථ ඛාරීති අරණී කමණ් ඩලු සුජාදෙයො 
තාපසපරික් ඛාරා. විෙධොති කාෙජො. තස් මා ඛාරිභරිතං කාජමාදායාති අත් ෙථො. ෙය පන 
ඛාරිවිවිධන් ති පඨන් ති, ෙත ‘‘ඛාරීති කාජස් ස නාමං, විවිධන් ති 
බහුකමණ් ඩලුආදිපරික් ඛාර’’න් ති වණ් ණයන් ති. පවත් තඵලෙභොජෙනොති 
පතිතඵලෙභොජෙනො. පරිචාරෙකොති 
කප් පියකරණපත් තපටිග් ගහණපාදෙධොවනාදිවත් තකරණවෙසන පරිචාරෙකො. 
කාමඤ් ච ගුණාධිෙකොපි ඛීණාසවසාමෙණෙරො පුථුජ් ජනභික් ඛුෙනො වුත් තනෙයන 
පරිචාරෙකො ෙහොති, අයං පන න තාදිෙසො ගුණවෙසනපි ෙවය්යාවච් චකරණවෙසනපි 
ලාමෙකොෙයව. 

කස් මා පන තාපසපබ් බජ් ජා සාසනස් ස විනාසමුඛන් ති වුත් තාති? යස් මා 
ගච් ඡන් තං ගච් ඡන් තං සාසනං තාපසපබ් බජ් ජාවෙසන ඔසක් කිස් සති. ඉමස් මිඤ් හි 
සාසෙන පබ් බජිත් වා තිස් ෙසො සික් ඛා පූෙරතුං අසක් ෙකොන් තං ලජ් ජිෙනො සික් ඛාකාමා 
– ‘‘නත් ථි තයා සද් ධිං උෙපොසෙථො වා පවාරණා වා සඞ් ඝකම් මං වා’’ති ජිගුච් ඡිත් වා 
පරිවජ් ෙජන් ති. ෙසො ‘‘දුක් කරං ඛුරධාරූපමං සාසෙන පටිපත් තිපූරණං දුක් ඛං, 
තාපසපබ් බජ් ජා පන සුකරා ෙචව බහුජනසම් මතා චා’’ති විබ් භමිත් වා තාපෙසො 
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ෙහොති. අඤ් ෙඤ තං දිස් වා – ‘‘කිං තයා කත’’න් ති පුච් ඡන් ති. ෙසො – ‘‘භාරියං 
තුම් හාකං සාසෙන කම් මං, ඉධ පන සඡන් දචාරිෙනො මය’’න් ති වදති. ෙසොපි, යදි එවං 
අහම් පි එත් ෙථව පබ් බජාමීති තස් ස අනුසික් ඛන් ෙතො තාපෙසො ෙහොති. එවමඤ් ෙඤපි 
අඤ් ෙඤපීති කෙමන තාපසාව බහුකා ෙහොන් ති. ෙතසං උප් පන් නකාෙල සාසනං 
ඔසක් කිතං නාම භවිස් සති. ෙලොෙක එවරූෙපො බුද් ෙධො නාම උප් පජ් ජි, තස් ස ඊදිසං 
නාම සාසනං අෙහොසීති සුතමත් තෙමව භවිස් සති. ඉදං සන් ධාය භගවා 
තාපසපබ් බජ් ජං සාසනස් ස විනාසමුඛන් ති ආහ. 

කුදාලපිටකන් ති කන් දමූලඵලග් ගහණත් ථං කුදාලඤ් ෙචව පිටකඤ් ච. 
ගාමසාමන් තං වාති විජ් ජාචරණසම් පදාදීනි අනභිසම් භුණන් ෙතො, කසිකම් මාදීහි ච 
ජීවිතං නිප් ඵාෙදතුං දුක් ඛන් ති මඤ් ඤමාෙනො බහුජනකුහාපනත් ථං ගාමසාමන් ෙත වා 
නිගමසාමන් ෙත වා අග් ගිසාලං කත් වා සප් පිෙතලදධිමධුඵාණිතතිලතණ් ඩුලාදීහි 
ෙචව නානාදාරූහි ච ෙහොමකරණවෙසන අග් ගිං පරිචරන් ෙතො අච් ඡති. 

චතුද් වාරං අගාරං කරිත් වාති චතුමුඛං පානාගාරං කත් වා තස් ස ද් වාෙර මණ් ඩපං 
කත් වා තත් ථ පානීයං උපට් ඨෙපත් වා ආගතාගෙත පානීෙයන ආපුච් ඡති. යම් පිස් ස 
අද් ධිකා කිලන් තා පානීයං පිවිත් වා පරිතුට් ඨා භත් තපුටං වා තණ් ඩුලාදීනි වා ෙදන් ති, 
තං සබ් බං ගෙහත් වා අම් බිලයාගුආදීනි කත් වා බහුතරං ආමිසගහණත් ථං ෙකසඤ් චි 
අන් නං ෙදති, ෙකසඤ් චි භත් තපචනභාජනාදීනි. ෙතහිපි දින් නං ආමිසං වා 
පුබ් බණ් ණාදීනි වා ගණ් හති, තානි වඩ් ඪියා පෙයොෙජති. එවං වඩ් ඪමානවිභෙවො 
ෙගොමහිංසදාසීදාසපරිග් ගහං කෙරොති, මහන් තං කුටුම් බං සණ් ඨෙපති. ඉමං 
සන් ධාෙයතං වුත් තං – ‘‘චතුද් වාරං අගාරං කරිත් වා අච් ඡතී’’ති. ‘‘තමහං යථාසත් ති 
යථාබලං පටිපූෙජස් සාමී’’ති ඉදං පනස් ස පටිපත් තිමුඛං. ඉමිනා හි මුෙඛන ෙසො එවං 
පටිපජ් ජතීති. එත් තාවතා ච භගවතා සබ් බාපි තාපසපබ් බජ් ජා නිද් දිට් ඨා ෙහොන් ති. 

කථං? අට් ඨවිධා හි තාපසා – සපුත් තභරියා, උඤ් ඡාචරියා, අනග් ගිපක් කිකා, 
අසාමපාකා, අස් මමුට් ඨිකා, දන් තවක් කලිකා, පවත් තඵලෙභොජනා, පණ් ඩුපලාසිකාති. 
තත් ථ ෙය ෙකණියජටිෙලො විය කුටුම් බං සණ් ඨෙපත් වා වසන් ති, ෙත සපුත් තභරියා 
නාම. 

ෙය පන ‘‘සපුත් තදාරභාෙවො නාම පබ් බජිතස් ස අයුත් ෙතො’’ති 
ලායනමද් දනට් ඨාෙනසු වීහිමුග් ගමාසතිලාදීනි සඞ් කඩ් ඪිත් වා පචිත් වා පරිභුඤ් ජන් ති, 
ෙත උඤ ්ඡාචරියා නාම. 

ෙය ‘‘ඛෙලන ඛලං විචරිත් වා වීහිං ආහරිත් වා ෙකොට් ෙටත් වා පරිභුඤ් ජනං නාම 
අයුත් ත’’න් ති ගාමනිගෙමසු තණ් ඩුලභික් ඛං ගෙහත් වා පචිත් වා පරිභුඤ් ජන් ති, ෙත 
අනග් ගිපක් කිකා නාම. 

ෙය පන ‘‘කිං පබ් බජිතස් ස සාමපාෙකනා’’ති ගාමං පවිසිත් වා පක් කභික් ඛෙමව 
ගණ් හන් ති, ෙත අසාමපාකා නාම. 
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ෙය ‘‘දිවෙස දිවෙස භික් ඛාපරිෙයට් ඨි නාම දුක් ඛා පබ් බජිතස් සා’’ති 
මුට් ඨිපාසාෙණන අම් බාටකාදීනං රුක් ඛානං තචං ෙකොට් ෙටත් වා ඛාදන් ති, ෙත 
අස් මමුට් ඨිකා නාම. 

ෙය පන ‘‘පාසාෙණන තචං ෙකොට් ෙටත් වා විචරණං නාම දුක් ඛ’’න් ති 
දන් ෙතෙහව උබ් බාෙටත් වා ඛාදන් ති, ෙත දන් තවක් කලිකා නාම. 

ෙය ‘‘දන් ෙතහි උබ් බාෙටත් වා ඛාදනං නාම දුක් ඛං පබ් බජිතස් සා’’ති 
ෙලඩ් ඩුදණ් ඩාදීහි පහරිත් වා පතිතානි ඵලානි පරිභුඤ් ජන් ති, ෙත පවත් තඵලෙභොජනා 
නාම. 

ෙය පන ‘‘ෙලඩ් ඩුදණ් ඩාදීහි පාෙතත් වා පරිෙභොෙගො නාම අසාරුප් ෙපො 
පබ් බජිතස් සා’’ති සයං පතිතාෙනව පුප් ඵඵලපණ් ඩුපලාසාදීනි ඛාදන් තා යාෙපන් ති, 
ෙත පණ් ඩුපලාසිකා නාම. 

ෙත තිවිධා – උක් කට් ඨමජ් ඣිමමුදුකවෙසන. තත් ථ ෙය නිසින් නට් ඨානෙතො 
අනුට් ඨාය හත් ෙථන පාපුණනට් ඨාෙනව පතිතං ගෙහත් වා ඛාදන් ති, ෙත උක් කට් ඨා. 
ෙය එකරුක් ඛෙතො අඤ් ඤං රුක් ඛං න ගච් ඡන් ති, ෙත මජ් ඣිමා. ෙය තං තං 
රුක් ඛමූලං ගන් ත් වා පරිෙයසිත් වා ඛාදන් ති, ෙත මුදුකා. 

ඉමා පන අට් ඨපි තාපසපබ් බජ් ජා ඉමාහි චතූහිෙයව සඞ් ගහං ගච් ඡන් ති. කථං? 
එතාසු හි සපුත් තභරියා ච උඤ ්ඡාචරියා ච අගාරං භජන් ති. අනග් ගිපක් කිකා ච 
අසාමපාකා ච අග්යාගාරං භජන් ති. අස ්මමුට් ඨිකා ච දන් තවක් කලිකා ච 
කන් දමූලඵලෙභොජනං භජන් ති. පවත් තඵලෙභොජනා ච පණ් ඩුපලාසිකා ච 
පවත් තඵලෙභොජනං භජන් ති. ෙතන වුත් තං – ‘‘එත් තාවතා ච භගවතා සබ් බාපි 
තාපසපබ් බජ් ජා නිද් දිට් ඨා ෙහොන් තී’’ති. 

281-282. ඉදානි භගවා සාචරියකස් ස අම් බට් ඨස් ස විජ් ජාචරණසම් පදාය 
අපායමුඛම් පි අප් පත් තභාවං දස ්ෙසතුං තං කිං මඤ් ඤසි අම් බට් ඨාතිආදිමාහ. තං 
උත් තානත් ථෙමව. අත් තනා ආපායිෙකොපි අපරිපූරමාෙනොති අත් තනා 
විජ් ජාචරණසම් පදාය ආපායිෙකනාපි අපරිපූරමාෙනන. 

පුබ් බකඉසිභාවානුෙයොගවණ් ණනා 

283. දත් තිකන් ති දින් නකං. සම් මුඛීභාවම් පි න දදාතීති කස් මා න දදාති? ෙසො කිර 
සම් මුඛා ආවට් ටනිං නාම විජ් ජං ජානාති. යදා රාජා මහාරෙහන අලඞ් කාෙරන 
අලඞ් කෙතො ෙහොති, තදා රඤ් ෙඤො සමීෙප ඨත් වා තස් ස අලඞ් කාරස් ස නාමං 
ගණ් හති. තස් ස රාජා නාෙම ගහිෙත න ෙදමීති වත් තුං න සක් ෙකොති. දත් වා පුන 
ඡණදිවෙස අලඞ් කාරං ආහරථාති වත් වා, නත් ථි, ෙදව, තුම් ෙහහි බාහ් මණස් ස 
දින් ෙනොති වුත් ෙතො, ‘‘කස් මා ෙම දින් ෙනො’’ති පුච් ඡි. ෙත අමච් චා ‘ෙසො බාහ් මෙණො 
සම් මුඛා ආවට් ටනිමායං ජානාති. තාය තුම් ෙහ ආවට් ෙටත් වා ගෙහත් වා ගච් ඡතී’ති 
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ආහංසු. අපෙර රඤ් ඤා සහ තස් ස අතිසහායභාවං අසහන් තා ආහංසු – ‘‘ෙදව, 
එතස් ස බාහ් මණස් ස සරීෙර සඞ් ඛඵලිතකුට් ඨං නාම අත් ථි. තුම් ෙහ එතං දිස් වාව 
ආලිඞ් ගථ පරාමසථ, ඉදඤ් ච කුට් ඨං නාම කායසංසග් ගවෙසන අනුගච් ඡති, මා එවං 
කෙරොථා’’ති. තෙතො පට් ඨාය තස් ස රාජා සම් මුඛීභාවං න ෙදති. 

යස් මා පන ෙසො බාහ් මෙණො පණ් ඩිෙතො ඛත් තවිජ් ජාය කුසෙලො, ෙතන සහ 
මන් ෙතත් වා කතකම් මං නාම න විරුජ් ඣති, තස් මා සාණිපාකාරස් ස අන් ෙතො ඨත් වා 
බහි ඨිෙතන ෙතන සද් ධිං මන් ෙතති. තං සන් ධාය වුත් තං ‘‘තිෙරො දුස් සන් ෙතන 
මන් ෙතතී’’ති. තත් ථ තිෙරොදුස් සන් ෙතනාති තිෙරොදුස් ෙසන. අයෙමව වා පාෙඨො. 
ධම් මිකන් ති අනවජ් ජං. පයාතන් ති අභිහරිත් වා දින් නං. කථං තස් ස රාජාති යස ්ස 
රඤ් ෙඤො බාහ් මෙණො ඊදිසං භික් ඛං පටිග් ගණ් ෙහය්ය, කථං තස් ස බාහ් මණස් ස ෙසො 
රාජා සම් මුඛීභාවම් පි න දෙදය්ය. අයං පන අදින් නකං මායාය ගණ් හති, ෙතනස් ස 
සම් මුඛීභාවං රාජා න ෙදතීති නිට් ඨෙමත් ථ ගන් තබ් බන් ති අයෙමත් ථ අධිප් පාෙයො. 
‘‘ඉදං පන කාරණං ඨෙපත් වා රාජානඤ් ෙචව බාහ් මණඤ් ච න අඤ් ෙඤො ෙකොචි 
ජානාති. තෙදතං එවං රහස් සම් පි පටිච් ඡන් නම් පි අද් ධා සබ් බඤ් ඤූ සමෙණො 
ෙගොතෙමොති නිට් ඨං ගමිස් සතී’’ති භගවා පකාෙසසි. 

284. ඉදානි අයඤ ්ච අම් බට් ෙඨො, ආචරිෙයො චස් ස මන් ෙත නිස් සාය අතිමානිෙනො. 
ෙතන ෙතසං මන් තනිස් සිතමානනිම් මදනත් ථං උත් තරි ෙදසනං වඩ් ෙඪන් ෙතො තං කිං 
මඤ් ඤසි, අම් බට් ඨ, ඉධ රාජාතිආදිමාහ. තත් ථ රථූපත් ථෙරති රථම් හි රඤ් ෙඤො 
ඨානත් ථං අත් ථරිත් වා සජ් ජිතපෙදෙස. උග් ෙගහි වාති උග් ගතුග් ගෙතහි වා 
අමච් ෙචහි. රාජඤ් ෙඤහීති අනභිසිත් තකුමාෙරහි. කිඤ් චිෙදව මන් තනන් ති අසුකස ්මිං 
ෙදෙස තළාකං වා මාතිකං වා කාතුං වට් ටති, අසුකස් මිං ගාමං වා නිගමං වා නගරං 
වා නිෙවෙසතුන් ති එවරූපං පාකටමන් තනං. තෙදව මන් තනන් ති යං රඤ් ඤා 
මන් තිතං තෙදව. තාදිෙසහිෙයව සීසුක් ෙඛපභමුක් ෙඛපාදීහි ආකාෙරහි මන් ෙතය්ය. 
රාජභණිතන් ති යථා රඤ් ඤා භණිතං, තස් සත් ථස් ස සාධනසමත් ථං. ෙසොපි 
තස් සත් ථස් ස සාධනසමත් ථෙමව භණිතං භණතීති අත් ෙථො. 

285. පවත් තාෙරොති පවත් තයිතාෙරො. ෙයසන් ති ෙයසං සන් තකං. මන් තපදන් ති 
ෙවදසඞ් ඛාතං මන් තෙමව. ගීතන් ති අට් ඨකාදීහි දසහි ෙපොරාණකබාහ් මෙණහි 
සරසම් පත් තිවෙසන සජ් ඣායිතං. පවුත් තන් ති අඤ ්ෙඤසං වුත් තං, වාචිතන් ති 
අත් ෙථො. සමිහිතන් ති සමුපබ ළ් හං රාසිකතං, පිණ් ඩං කත් වා ඨපිතන් ති අත් ෙථො. 
තදනුගායන් තීති එතරහි බාහ් මණා තං ෙතහි පුබ් ෙබ ගීතං අනුගායන් ති 
අනුසජ් ඣායන් ති. තදනුභාසන් තීති තං අනුභාසන් ති, ඉදං පුරිමස් ෙසව ෙවවචනං. 
භාසිතමනුභාසන් තීති ෙතහි භාසිතං සජ් ඣායිතං අනුසජ් ඣායන් ති. 
වාචිතමනුවාෙචන් තීති ෙතහි අඤ් ෙඤසං වාචිතං අනුවාෙචන් ති. 

ෙසය්යථිදන් ති ෙත කතෙමහි අත් ෙථො. අට් ඨෙකොතිආදීනි ෙතසං නාමානි. ෙත 
කිර දිබ් ෙබන චක් ඛුනා ඔෙලොෙකත් වා පරූපඝාතං අකත් වා 
කස් සපසම් මාසම් බුද් ධස් ස භගවෙතො පාවචෙනන සහ සංසන් දිත් වා මන් ෙත ගන් ථිංසු. 
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අපරාපෙර පන බාහ් මණා පාණාතිපාතාදීනි පක් ඛිපිත් වා තෙයො ෙවෙද භින් දිත් වා 
බුද් ධවචෙනන සද් ධිං විරුද් ෙධ අකංසු. ෙනතං ඨානං විජ් ජතීති ෙයන ත් වං ඉසි 
භෙවය්යාසි, එතං කාරණං න විජ් ජති. ඉධ භගවා යස් මා – ‘‘එස පුච් ඡියමාෙනොපි, 
අත් තෙනො අවත් ථරණභාවං ඤත් වා පටිවචනං න දස ්සතී’’ති ජානාති, තස් මා 
පටිඤ් ඤං අගෙහත් වාව තං ඉසිභාවං පටික් ඛිපි. 

286. ඉදානි යස් මා ෙත ෙපොරාණා දස බාහ් මණා නිරාමගන් ධා අනිත් ථිගන් ධා 
රෙජොජල් ලධරා බහ් මචාරිෙනො අරඤ් ඤායතෙන පබ් බතපාෙදසු වනමූලඵලාහාරා 
වසිංසු. යදා කත් ථචි ගන් තුකාමා ෙහොන් ති, ඉද් ධියා ආකාෙසෙනව ගච් ඡන් ති, නත් ථි 
ෙතසං යාෙනන කිච් චං. සබ් බදිසාසු ච ෙනසං ෙමත් තාදිබහ් මවිහාරභාවනාව ආරක් ඛා 
ෙහොති, නත් ථි ෙතසං පාකාරපුරිසගුත් තීහි අත් ෙථො. ඉමිනා ච අම් බට් ෙඨන සුතපුබ් බා 
ෙතසං පටිපත් ති; තස් මා ඉමස් ස සාචරියකස් ස ෙතසං පටිපත් තිෙතො ආරකභාවං 
දස් ෙසතුං – ‘‘තං කිං මඤ ්ඤසි, අම් බට් ඨා’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ විචිතකාළකන් ති විචිනිත් වා අපනීතකාළකං. ෙවඨකනතපස් සාහීති 
දුස් සපට් ටදුස් සෙවණි ආදීහි ෙවඨෙකහි නමිතඵාසුකාහි. කුත් තවාෙලහීති 
ෙසොභාකරණත් ථං කප් ෙපතුං, යුත් තට් ඨාෙනසු කප් පිතවාෙලහි. එත් ථ ච 
වළවානංෙයව වාලා කප් පිතා, න රථානං, වළවපයුත් තත් තා පන රථාපි 
‘‘කුත් තවාලා’’ති වුත් තා. උක් කිණ් ණපරිඛාසූති ඛතපරිඛාසු. ඔක් ඛිත් තපලිඝාසූති 
ඨපිතපලිඝාසු. නගරූපකාරිකාසූති එත් ථ උපකාරිකාති පෙරසං ආෙරොහනිවාරණත් ථං 
සමන් තා නගරං පාකාරස් ස අෙධොභාෙග කතසුධාකම් මං වුච් චති. ඉධ පන තාහි 
උපකාරිකාහි යුත් තානි නගරාෙනව ‘‘නගරූපකාරිකාෙයො’’ති අධිප් ෙපතානි. 
රක් ඛාෙපන් තීති තාදිෙසසු නගෙරසු වසන් තාපි අත් තානං රක් ඛාෙපන් ති. කඞ් ඛාති 
‘‘සබ් බඤ් ඤූ, න සබ් බඤ් ඤූ’’ති එවං සංසෙයො. විමතීති තස ්ෙසව ෙවවචනං, විරූපා 
මති, විනිච් ඡිනිතුං අසමත් ථාති අත් ෙථො. ඉදං භගවා ‘‘අම් බට් ඨස් ස ඉමිනා 
අත් තභාෙවන මග් ගපාතුභාෙවො නත් ථි, ෙකවලං දිවෙසො වීතිවත් තති, අයං ෙඛො පන 
ලක් ඛණපරිෙයසනත් ථං ආගෙතො, තම් පි කිච් චං නස ්සරති. හන් දස් ස සතිජනනත් ථං 
නයං ෙදමී’’ති ආහ. 

ද් ෙවලක් ඛණදස ්සනවණ් ණනා 

287. එවං වත් වා පන යස ්මා බුද් ධානං නිසින් නානං වා නිපන් නානං වා ෙකොචි 
ලක් ඛණං පරිෙයසිතුං න සක් ෙකොති, ඨිතානං පන චඞ් කමන් තානං වා සක් ෙකොති. 
ආචිණ් ණඤ් ෙචතං බුද් ධානං ලක් ඛණපරිෙයසනත් ථං ආගතභාවං ඤත් වා 
උට් ඨායාසනා චඞ් කමාධිට් ඨානං නාම, ෙතන භගවා උට් ඨායාසනා බහි නික් ඛන් ෙතො. 
තස් මා අථ ෙඛො භගවාතිආදි වුත් තං. 

සමන් ෙනසීති ගෙවසි, එකං ද් ෙවති වා ගණයන් ෙතො සමානයි. ෙයභුෙය්යනාති 
පාෙයන, බහුකානි අද් දස, අප් පානි න අද් දසාති අත් ෙථො. තෙතො යානි න අද් දස 
ෙතසං දීපනත් ථං වුත් තං – ‘‘ඨෙපත් වා ද් ෙව’’ති. කඞ් ඛතීති ‘‘අෙහො වත 
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පස් ෙසය්ය’’න් ති පත් ථනං උප් පාෙදති. විචිකිච් ඡතීති තෙතො තෙතො තානි විචිනන් ෙතො 
කිච් ඡති න සක් ෙකොති දට් ඨුං. නාධිමුච් චතීති තාය විචිකිච් ඡාය සන් නිට් ඨානං න 
ගච් ඡති. න සම් පසීදතීති තෙතො – ‘‘පරිපුණ් ණලක් ඛෙණො අය’’න් ති භගවති පසාදං 
නාපජ් ජති. කඞ් ඛාය වා දුබ් බලා විමති වුත් තා, විචිකිච් ඡාය මජ් ඣිමා, 
අනධිමුච් චනතාය බලවතී, අසම් පසාෙදන ෙතහි තීහි ධම් ෙමහි චිත් තස ්ස 
කාලුසියභාෙවො. ෙකොෙසොහිෙතති වත් ථිෙකොෙසන පටිච් ඡන් ෙන. වත් ථගුය් ෙහති 
අඞ් ගජාෙත භගවෙතො හි වරවාරණස් ෙසව ෙකොෙසොහිතං වත් ථගුය් හං 
සුවණ් ණවණ් ණං පදුමගබ් භසමානං. තං ෙසො වත් ථපටිච් ඡන් නත් තා අපස් සන් ෙතො, 
අන් ෙතොමුඛගතාය ච ජිව් හාය පහූතභාවං අසල් ලක් ෙඛන් ෙතො ෙතසු ද් වීසු 
ලක් ඛෙණසු කඞ් ඛී අෙහොසි විචිකිච් ඡී. 

288. තථාරූපන් ති තං රූපං. කිෙමත් ථ අඤ් ෙඤන වත් තබ් බං? වුත් තෙමතං 
නාගෙසනත් ෙථෙරෙනව මිලින් දරඤ් ඤා පුට් ෙඨන – ‘‘දුක් කරං, භන් ෙත, නාගෙසන, 
භගවතා කතන් ති. කිං මහාරාජාති? මහාජෙනන හිරිකරෙණොකාසං බහ ්මායු 
බාහ් මණස් ස ච අන් ෙතවාසි උත් තරස් ස ච, බාවරිස් ස අන් ෙතවාසීනං 
ෙසොළසබාහ් මණානඤ් ච, ෙසලස් ස බාහ් මණස් ස ච අන් ෙතවාසීනං 
තිසතමාණවානඤ් ච දස් ෙසසි, භන් ෙතති. න, මහාරාජ, භගවා ගුය් හං දස ්ෙසසි. ඡායං 
භගවා දස් ෙසසි. ඉද් ධියා අභිසඞ් ඛරිත් වා නිවාසනනිවත් ථං කායබන් ධනබද් ධං 
චීවරපාරුතං ඡායාරූපකමත් තං දස ්ෙසසි මහාරාජාති. ඡායං දිට් ෙඨ සති දිට් ඨංෙයව 
නනු, භන් ෙතති? තිට් ඨෙතතං, මහාරාජ, හදයරූපං දිස් වා බුජ් ඣනකසත් ෙතො 
භෙවය්ය, හදයමංසං නීහරිත් වා දස් ෙසය්ය සම් මාසම් බුද් ෙධොති. කල් ෙලොසි, භන් ෙත, 
නාගෙසනා’’ති. 

නින් නාෙමත් වාති නීහරිත් වා. අනුමසීති කථිනසූචිං විය කත් වා අනුමජ් ජි, 
තථාකරෙණන ෙචත් ථ මුදුභාෙවො, කණ් ණෙසොතානුමසෙනන දීඝභාෙවො, 
නාසිකෙසොතානුමසෙනන තනුභාෙවො, නලාටච් ඡාදෙනන පුථුලභාෙවො පකාසිෙතොති 
ෙවදිතබ් ෙබො. 

289. පටිමාෙනන් ෙතොති ආගෙමන් ෙතො, ආගමනමස් ස පත් ෙථන් ෙතො 
උදික් ඛන් ෙතොති අත් ෙථො. 

290. කථාසල් ලාෙපොති කථා ච සල් ලාෙපො ච, කථනං පටිකථනන් ති අත් ෙථො. 

291. අෙහො වතාති ගරහවචනෙමතං. ෙරති ඉදං හීළනවෙසන ආමන් තනං. 
පණ් ඩිතකාති තෙමව ජිගුච් ඡන් ෙතො ආහ. ෙසසපදද් වෙයපි එෙසව නෙයො. එවරූෙපන 
කිර ෙභො පුරිෙසො අත් ථචරෙකනාති ඉදං යාදිෙසො ත් වං, එදිෙස අත් ථචරෙක 
හිතකාරෙක සති පුරිෙසො නිරයංෙයව ගච් ෙඡය්ය, න අඤ් ඤතාති ඉමමත් ථං සන් ධාය 
වදති. ආසජ් ජ ආසජ් ජාති ඝට් ෙටත් වා ඝට් ෙටත් වා. අම් ෙහපි එවං උපෙනය්ය 
උපෙනය්යාති බාහ් මෙණො ෙඛො පන අම් බට් ඨ ෙපොක් ඛරසාතීතිආදීනි වත් වා එවං 
උපෙනත් වා උපෙනත් වා පටිච් ඡන් නං කාරණං ආවිකරිත් වා සුට් ඨු දාසාදිභාවං 
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ආෙරොෙපත් වා අවච, තයා අම් ෙහ අක් ෙකොසාපිතාති අධිප් පාෙයො. පදසාෙයව 
පවත් ෙතසීති පාෙදන පහරිත් වා භූමියං පාෙතසි. යඤ ්ච ෙසො පුබ් ෙබ ආචරිෙයන 
සද් ධිං රථං ආරුහිත් වා සාරථි හුත් වා අගමාසි, තම් පිස් ස ඨානං අච් ඡින් දිත් වා රථස් ස 
පුරෙතො පදසා ෙයවස් ස ගමනං අකාසි. 

ෙපොක් ඛරසාතිබුද් ධූපසඞ් කමනවණ් ණනා 

292-296. අතිවිකාෙලොති සුට් ඨු විකාෙලො, සම් ෙමොදනීයකථායපි කාෙලො නත් ථි. 
ආගමා නු ඛ් විධ ෙභොති ආගමා නු ෙඛො ඉධ ෙභො. අධිවාෙසතූති සම් පටිච් ඡතු. 
අජ් ජතනායාති යං ෙම තුම් ෙහසු කාරං කෙරොෙතො අජ් ජ භවිස ්සති පුඤ් ඤඤ් ච 
පීතිපාෙමොජ් ජඤ් ච තදත් ථාය. අධිවාෙසසි භගවා තුණ් හීභාෙවනාති භගවා කායඞ් ගං 
වා වාචඞ් ගං වා අෙචොෙපත් වා අබ් භන් තෙරෙයව ඛන් තිං ධාෙරන් ෙතො තුණ් හීභාෙවන 
අධිවාෙසසි. බාහ් මණස් ස අනුග් ගහණත් ථං මනසාව සම් පටිච් ඡීති වුත් තං ෙහොති. 

297. පණීෙතනාති උත් තෙමන. සහත් ථාති සහත් ෙථන. සන් තප් ෙපසීති සුට් ඨු 
තප් ෙපසි පරිපුණ් ණං සුහිතං යාවදත් ථං අකාසි. සම් පවාෙරසීති සුට් ඨු පවාෙරසි, අලං 
අලන් ති හත් ථසඤ් ඤාය පටික් ඛිපාෙපසි. භුත් තාවින් ති භුත් තවන් තං. 
ඔනීතපත් තපාණින් ති පත් තෙතො ඔනීතපාණිං, අපනීතහත් ථන් ති වුත් තං ෙහොති. 
ඔනිත් තපත් තපාණින් තිපි පාෙඨො. තස ්සත් ෙථො – ඔනිත් තං නානාභූතං විනාභූතං 
පත් තං පාණිෙතො අස ්සාති ඔනිත් තපත් තපාණි, තං ඔනිත් තපත් තපාණිං. හත් ෙථ ච 
පත් තඤ් ච ෙධොවිත් වා එකමන් ෙත පත් තං නික් ඛිපිත් වා නිසින් නන් ති අත් ෙථො. 
එකමන් තං නිසීදීති භගවන් තං එවං භූතං ඤත් වා එකස් මිං ඔකාෙස නිසීදීති අත් ෙථො. 

298. අනුපුබ් බිං කථන් ති අනුපටිපාටිකථං. ආනුපුබ් බිකථා නාම දානානන් තරං 
සීලං, සීලානන් තරං සග් ෙගො, සග් ගානන් තරං මග් ෙගොති එෙතසං අත් ථානං 
දීපනකථා. ෙතෙනව – ‘‘ෙසය්යථිදං දානකථ’’න් තිආදිමාහ. ඔකාරන් ති අවකාරං 
ලාමකභාවං. සාමුක් කංසිකාති සාමං උක් කංසිකා, අත් තනාෙයව උද් ධරිත් වා ගහිතා, 
සයම් භූඤාෙණන දිට් ඨා, අසාධාරණා අඤ ්ෙඤසන් ති අත් ෙථො. කා පන සාති? 
අරියසච් චෙදසනා. ෙතෙනවාහ – ‘‘දුක් ඛං, සමුදයං, නිෙරොධං, මග් ග’’න් ති. 
ධම් මචක් ඛුන් ති එත් ථ ෙසොතාපත් තිමග් ෙගො අධිප් ෙපෙතො. තස් ස 
උප් පත් තිආකාරදස් සනත් ථං – ‘‘යං කිඤ ්චි සමුදයධම් මං, සබ් බං තං 
නිෙරොධධම් ම’’න් ති ආහ. තඤ ්හි නිෙරොධං ආරම් මණං කත් වා කිච් චවෙසන එවං 
සබ් බසඞ් ඛතං පටිවිජ් ඣන් තං උප් පජ් ජති. 

ෙපොක් ඛරසාතිඋපාසකත් තපටිෙවදනාවණ් ණනා 

299. දිට් ෙඨො අරියසච් චධම් ෙමො එෙතනාති දිට් ඨධම් ෙමො. එස නෙයො 
ෙසසපෙදසුපි. තිණ් ණා විචිකිච් ඡා අෙනනාති තිණ් ණවිචිකිච් ෙඡො. විගතා කථංකථා 
අස් සාති විගතකථංකෙථො. ෙවසාරජ් ජප් පත් ෙතොති විසාරදභාවං පත් ෙතො. කත් ථ? 
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සත් ථුසාසෙන. නාස් ස පෙරො පච් චෙයො, න පරස ්ස සද් ධාය එත් ථ වත් තතීති 
අපරප් පච් චෙයො. ෙසසං සබ් බත් ථ වුත් තනයත් තා උත් තානත් ථත් තා ච පාකටෙමවාති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථායං 

අම් බට් ඨසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. ෙසොණදණ් ඩසුත් තවණ් ණනා 

300. එවං ෙම සුතං…ෙප.… අඞ් ෙගසූති ෙසොණදණ් ඩසුත් තං. තතායං 
අපුබ් බපදවණ් ණනා. අඞ් ෙගසූති අඞ් ගා නාම අඞ් ගපාසාදිකතාය එවං ලද් ධෙවොහාරා 
ජානපදිෙනො රාජකුමාරා, ෙතසං නිවාෙසො එෙකොපි ජනපෙදො රූළ් හිසද් ෙදන අඞ් ගාති 
වුච් චති, තස් මිං අඞ් ෙගසු ජනපෙද. චාරිකන් ති ඉධාපි අතුරිතචාරිකා ෙචව 
නිබද් ධචාරිකා ච අධිප් ෙපතා. තදා කිර භගවෙතො දසසහස් සිෙලොකධාතුං 
ඔෙලොෙකන් තස් ස ෙසොණදණ් ෙඩො බාහ් මෙණො ඤාණජාලස් ස අන් ෙතො පඤ් ඤායිත් ථ. 
අථ භගවා අයං බාහ් මෙණො මය් හං ඤාණජාෙල පඤ් ඤායති. ‘අත් ථි නු 
ඛ් වස් සුපනිස් සෙයො’ති වීමංසන් ෙතො අද් දස. ‘මයි තත් ථ ගෙත එතස් ස 
අන් ෙතවාසිෙනො ද් වාදසහාකාෙරහි බාහ් මණස් ස වණ් ණං භාසිත් වා මම සන් තිෙක 
ආගන් තුං න දස ්සන් ති. ෙසො පන ෙතසං වාදං භින් දිත් වා එකූනතිංස ආකාෙරහි මම 
වණ් ණං භාසිත් වා මං උපසඞ් කමිත් වා පඤ් හං පුච් ඡිස් සති. ෙසො 
පඤ් හවිස් සජ් ජනපරිෙයොසාෙන සරණං ගමිස් සතී’ති, දිස් වා පඤ් චසතභික් ඛුපරිවාෙරො 
තං ජනපදං පටිපන් ෙනො. ෙතන වුත් තං – අඞ් ෙගසු චාරිකං චරමාෙනො…ෙප.… ෙයන 
චම් පා තදවසරීති. 

ගග් ගරාය ෙපොක් ඛරණියා තීෙරති තස ්ස චම් පානගරස් ස අවිදූෙර ගග් ගරාය නාම 
රාජග් ගමෙහසියා ඛණිතත් තා ගග් ගරාති ලද් ධෙවොහාරා ෙපොක් ඛරණී අත් ථි. තස ්සා 
තීෙර සමන් තෙතො නීලාදිපඤ් චවණ් ණකුසුමපටිමණ් ඩිතං මහන් තං චම් පකවනං. 
තස් මිං භගවා කුසුමගන් ධසුගන් ෙධ චම් පකවෙන විහරති. තං සන් ධාය ගග් ගරාය 
ෙපොක් ඛරණියා තීෙරති වුත් තං. මාගෙධන ෙසනිෙයන බිම් බිසාෙරනාති එත් ථ ෙසො 
රාජා මගධානං ඉස් සරත් තා මාගෙධො. මහතියා ෙසනාය සමන් නාගතත් තා ෙසනිෙයො. 
බිම් බීති සුවණ් ණං. තස් මා සාරසුවණ් ණසදිසවණ් ණතාය බිම් බිසාෙරොති වුච් චති. 

301-302. බහූ බහූ හුත් වා සංහතාති සඞ් ඝා. එෙකකිස් සාය දිසාය සඞ් ෙඝො 
එෙතසං අත් ථීති සඞ් ඝී. පුබ් ෙබ නගරස් ස අන් ෙතො අගණා බහි නික් ඛමිත් වා ගණතං 
පත් තාති ගණීභූතා. ඛත් තං ආමන් ෙතසීති. ඛත් තා වුච් චති පුච් ඡිතපඤ් ෙහ 
බ්යාකරණසමත් ෙථො මහාමත් ෙතො, තං ආමන් ෙතසි ආගෙමන් තූති මුහුත් තං 
පටිමාෙනන් තු, මා ගච් ඡන් තූති වුත් තං ෙහොති. 

ෙසොණදණ් ඩගුණකථා 
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303. නානාෙවරජ් ජකානන් ති නානාවිෙධසු රජ් ෙජසු, අඤ් ෙඤසු අඤ් ෙඤසු 
කාසිෙකොසලාදීසු රජ් ෙජසු ජාතා, තානි වා ෙතසං නිවාසා, තෙතො වා ආගතාති 
නානාෙවරජ් ජකා, ෙතසං නානාෙවරජ් ජකානං. ෙකනචිෙදව කරණීෙයනාති තස් මිං 
කිර නගෙර ද් වීහි කරණීෙයහි බාහ් මණා සන් නිපතන් ති – යඤ් ඤානුභවනත් ථං වා 
මන් තසජ් ඣායනත් ථං වා. තදා ච තස් මිං නගෙර යමඤ් ඤා නත් ථි. ෙසොණදණ් ඩස් ස 
පන සන් තිෙක මන් තසජ් ඣායනත් ථං එෙත සන් නිපතිතා. තං සන් ධාය වුත් තං – 
‘‘ෙකනචිෙදව කරණීෙයනා’’ති. ෙත තස් ස ගමනං සුත් වා චින් ෙතසුං – ‘‘අයං 
ෙසොණදණ් ෙඩො උග් ගතබාහ් මෙණො ෙයභුෙය්යන ච අඤ් ෙඤ බාහ් මණා සමණං 
ෙගොතමං සරණං ගතා, අයෙමව න ගෙතො. ස ්වායං සෙච තත් ථ ගමිස් සති, අද් ධා 
සමණස් ස ෙගොතමස් ස ආවට් ටනියා මායාය ආවට් ටිෙතො, තං සරණං ගමිස් සති. තෙතො 
එතස් සාපි ෙගහද් වාෙර බාහ් මණානං සන් නිපාෙතො න භවිස් සතී’’ති. ‘‘හන් දස් ස 
ගමනන් තරායං කෙරොමා’’ති සම් මන් තයිත් වා තත් ථ අගමංසු. තං සන් ධාය – අථ ෙඛො 
ෙත බාහ් මණාතිආදි වුත් තං. 

තත් ථ ඉමිනාපඞ් ෙගනාති ඉමිනාපි කාරෙණන. එවං එතං කාරණං වත් වා පුන – 
‘‘අත් තෙනො වණ් ෙණ භඤ ්ඤමාෙන අතුස් සනකසත් ෙතො නාම නත් ථි. හන් දස ්ස 
වණ් ණං භණෙනන ගමනං නිවාෙරස් සාමා’’ති චින් ෙතත් වා භවඤ් හි ෙසොණදණ් ෙඩො 
උභෙතො සුජාෙතොතිආදීනි කාරණානි ආහංසු. 

උභෙතොති ද් වීහි පක් ෙඛහි. මාතිෙතො ච පිතිෙතො චාති ෙභොෙතො මාතා බාහ් මණී, 
මාතුමාතා බාහ් මණී, තස් සාපි මාතා බාහ් මණී; පිතා බාහ් මෙණො, පිතුපිතා බාහ් මෙණො, 
තස් සාපි පිතා බාහ් මෙණොති, එවං භවං උභෙතො සුජාෙතො මාතිෙතො ච පිතිෙතො ච. 
සංසුද් ධගහණිෙකොති සංසුද් ධා ෙත මාතුගහණී කුච් ඡීති අත් ෙථො. සමෙවපාකිනියා 
ගහණියාති එත් ථ පන කම් මජෙතෙජොධාතු ‘‘ගහණී’’ති වුච් චති. 

යාව සත් තමා පිතාමහයුගාති එත් ථ පිතුපිතා පිතාමෙහො, පිතාමහස් ස යුගං 
පිතාමහයුගං. යුගන් ති ආයුප් පමාණං වුච් චති. අභිලාපමත් තෙමව ෙචතං. අත් ථෙතො 
පන පිතාමෙහොෙයව පිතාමහයුගං. තෙතො උද් ධං සබ් ෙබපි පුබ් බපුරිසා 
පිතාමහග් ගහෙණෙනව ගහිතා. එවං යාව සත් තෙමො පුරිෙසො, තාව 
සංසුද් ධගහණිෙකො. අථ වා අක් ඛිත් ෙතො අනුපකුට් ෙඨො ජාතිවාෙදනාති දස් ෙසන් ති. 
අක් ඛිත් ෙතොති – ‘‘අපෙනථ එතං, කිං ඉමිනා’’ති එවං අක් ඛිත් ෙතො අනවක් ඛිත් ෙතො. 
අනුපකුට් ෙඨොති න උපකුට් ෙඨො, න අක් ෙකොසං වා නින් දං වා ලද් ධපුබ් ෙබො. ෙකන 
කාරෙණනාති? ජාතිවාෙදන. ඉතිපි – ‘‘හීනජාතිෙකො එෙසො’’ති එවරූෙපන 
වචෙනනාති අත් ෙථො. 

අඩ් ෙඪොති ඉස් සෙරො. මහද් ධෙනොති මහතා ධෙනන සමන් නාගෙතො. භවෙතො හි 
ෙගෙහ පථවියං පංසුවාලිකා විය බහුධනං, සමෙණො පන ෙගොතෙමො අධෙනො භික් ඛාය 
උදරං පූෙරත් වා යාෙපතීති දස ්ෙසන් ති. මහාෙභොෙගොති පඤ් චකාමගුණවෙසන 
මහාඋපෙභොෙගො. එවං යං යං ගුණං වදන් ති, තස් ස තස ්ස පටිපක් ඛවෙසන භගවෙතො 
අගුණංෙයව දස ්ෙසමාති මඤ් ඤමානා වදන් ති. 
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අභිරූෙපොති අඤ ්ෙඤහි මනුස් ෙසහි අභිරූෙපො අධිකරූෙපො. දස ්සනීෙයොති 
දිවසම් පි පස් සන් තානං අතිත් තිකරණෙතො දස ්සනෙයොග් ෙගො. දස් සෙනෙනව 
චිත් තපසාදජනනෙතො පාසාදිෙකො. ෙපොක් ඛරතා වුච් චති සුන් දරභාෙවො, වණ් ණස් ස 
ෙපොක් ඛරතා වණ් ණෙපොක් ඛරතා, තාය වණ් ණසම් පත් තියා යුත් ෙතොති අත් ෙථො. 
ෙපොරාණා පනාහු – ‘‘ෙපොක් ඛරන් ති සරීරං වදන් ති, වණ් ණං වණ් ණෙමවා’’ති. ෙතසං 
මෙතන වණ් ණඤ් ච ෙපොක් ඛරඤ් ච වණ් ණෙපොක් ඛරානි. ෙතසං භාෙවො 
වණ් ණෙපොක් ඛරතා. ඉති පරමාය වණ් ණෙපොක් ඛරතායාති උත් තෙමන පරිසුද් ෙධන 
වණ් ෙණන ෙචව සරීරසණ් ඨානසම් පත් තියා චාති අත් ෙථො. බහ් මවණ් ණීති 
ෙසට් ඨවණ් ණී. පරිසුද් ධවණ් ෙණසුපි ෙසට් ෙඨන සුවණ් ණවණ් ෙණන 
සමන් නාගෙතොති අත් ෙථො. බහ් මවච් ඡසීති මහාබහ් මුෙනො සරීරසදිෙසෙනව සරීෙරන 
සමන් නාගෙතො. අඛුද් දාවකාෙසො දස් සනායාති ‘‘ෙභොෙතො සරීෙර දස් සනස් ස ඔකාෙසො 
න ඛුද් දෙකො මහා, සබ් බාෙනව ෙත අඞ් ගපච් චඞ් ගානි දස ්සනීයාෙනව, තානි චාපි 
මහන් තාෙනවා’’ති දීෙපන් ති. 

සීලමස් ස අත් ථීති සීලවා. වුද් ධං වද් ධිතං සීලමස් සාති වුද් ධසීලී. වුද් ධසීෙලනාති 
වුද් ෙධන වද් ධිෙතන සීෙලන. සමන් නාගෙතොති යුත් ෙතො. ඉදං වුද් ධසීලීපදස් ෙසව 
ෙවවචනං. සබ් බෙමතං පඤ ්චසීලමත් තෙමව සන් ධාය වදන් ති. 

කල්යාණවාෙචොතිආදීසු කල්යාණා සුන් දරා පරිමණ් ඩලපදබ්යඤ් ජනා වාචා 
අස් සාති කල්යාණවාෙචො. කල්යාණං මධුරං වාක් කරණං අස් සාති 
කල්යාණවාක් කරෙණො. වාක් කරණන් ති උදාහරණෙඝොෙසො. ගුණපරිපුණ් ණභාෙවන 
පුෙර භවාති ෙපොරී. පුෙර වා භවත් තා ෙපොරී. ෙපොරියා නාගරිකිත් ථියා 
සුඛුමාලත් තෙනන සදිසාති ෙපොරී, තාය ෙපොරියා. විස් සට් ඨායාති අපලිබුද් ධාය 
සන් දිට් ඨවිලම් බිතාදිෙදොසරහිතාය. අෙනලගලායාති එලගෙළනවිරහිතාය. යස ්ස 
කස් සචි හි කෙථන් තස් ස එලා ගළන් ති, ලාලා වා පග් ඝරන් ති, ෙඛළඵුසිතානි වා 
නික් ඛමන් ති, තස් ස වාචා එලගළං නාම ෙහොති, තබ් බිපරිතායාති අත් ෙථො. අත් ථස් ස 
විඤ් ඤාපනියාති ආදිමජ් ඣපරිෙයොසානං පාකටං කත් වා භාසිතත් ථස ්ස 
විඤ් ඤාපනසමත් ථාය. 

ජිණ් ෙණොති ජරාජිණ් ණතාය ජිණ් ෙණො. වුද් ෙධොති අඞ් ගපච් චඞ් ගානං 
වුද් ධිභාවමරියාදප් පත් ෙතො. මහල් ලෙකොති ජාතිමහල් ලකතාය සමන් නාගෙතො. 
චිරකාලප් පසුෙතොති වුත් තං ෙහොති. අද් ධගෙතොති අද් ධානං ගෙතො, ද් ෙව තෙයො 
රාජපරිවට් ෙට අතීෙතොති අධිප් පාෙයො. වෙයොඅනුප් පත් ෙතොති පච් ඡිමවයං සම් පත් ෙතො, 
පච් ඡිමවෙයො නාම වස් සසතස් ස පච් ඡිෙමො තතියභාෙගො. 

අපි ච ජිණ් ෙණොති ෙපොරාෙණො, චිරකාලප් පවත් තකුලන් වෙයොති වුත් තං ෙහොති. 
වුද් ෙධොති සීලාචාරාදිගුණවුද් ධියා යුත් ෙතො. මහල් ලෙකොති විභවමහන් තාය 
සමන් නාගෙතො. අද් ධගෙතොති මග් ගප් පටිපන් ෙනො බාහ් මණානං වතචරියාදිමරියාදං 
අවීතික් කම් ම චරණසීෙලො. වෙයොඅනුප් පත් ෙතොති ජාතිවුද් ධභාවම් පි අන් තිමවයං 
අනුප් පත් ෙතො. 
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බුද් ධගුණකථා 

304. එවං වුත් ෙතති එවං ෙතහි බාහ් මෙණහි වුත් ෙත. ෙසොණදණ් ෙඩො – ‘‘ඉෙම 
බාහ් මණා ජාතිආදීහි මම වණ් ණං වදන් ති, න ෙඛො පන ෙමතං යුත් තං අත් තෙනො 
වණ් ෙණ රජ් ජිතුං. හන් දාහං එෙතසං වාදං භින් දිත් වා සමණස් ස ෙගොතමස් ස 
මහන් තභාවං ඤාෙපත් වා එෙතසං තත් ථ ගමනං කෙරොමී’’ති චින් ෙතත් වා ෙතන හි – 
ෙභො මමපි සුණාථාතිආදිමාහ. තත් ථ ෙයපි උභෙතො සුජාෙතොති ආදෙයො අත් තෙනො 
ගුෙණහි සදිසා ගුණා ෙතපි; ‘‘ෙකො චාහං ෙක ච සමණස් ස ෙගොතමස් ස 
ජාතිසම් පත් තිආදෙයො ගුණා’’ති අත් තෙනො ගුෙණහි උත් තරිතෙරෙයව 
මඤ් ඤමාෙනො, ඉතෙර පන එකන් ෙතෙනව භගවෙතො මහන් තභාවදීපනත් ථං 
පකාෙසති. 

මයෙමව අරහාමාති එවං නියාෙමන් ෙතොෙවත් ථ ඉදං දීෙපති – ‘‘යදි 
ගුණමහන් තතාය උපසඞ් කමිතබ් ෙබො නාම ෙහොති. යථා හි සිෙනරුං උපනිධාය 
සාසෙපො, මහාසමුද් දං උපනිධාය ෙගොපදකං, සත් තසු මහාසෙරසු උදකං උපනිධාය 
උස ්සාවබින් දු පරිත් ෙතො ලාමෙකො. එවෙමව සමණස් ස ෙගොතමස් ස 
ජාතිසම් පත් තිආදෙයොපි ගුෙණ උපනිධාය අම් හාකං ගුණා පරිත් තා ලාමකා; තස් මා 
මයෙමව අරහාම තං භවන් තං ෙගොතමං දස ්සනාය උපසඞ් කමිතු’’න් ති. 

මහන් තං ඤාතිසංඝං ඔහායාති මාතිපක් ෙඛ අසීතිකුලසහස් සානි, පිතිපක් ෙඛ 
අසීතිකුලසහස් සානීති එවං සට් ඨිකුලසතසහස් සං ඔහාය පබ් බජිෙතො. 

භූමිගතඤ් ච ෙවහාසට් ඨඤ් චාති එත් ථ රාජඞ් ගෙණ ෙචව උය්යාෙන ච 
සුධාමට් ඨෙපොක් ඛරණිෙයො සත් තරතනානං පූෙරත් වා භූමියං ඨපිතං ධනං භූමිගතං 
නාම. පාසාදනියූහාදෙයො පරිපූෙරත් වා ඨපිතං ෙවහාසට් ඨං නාම. එතං තාව 
කුලපරියාෙයන ආගතං. තථාගතස් ස පන ජාතදිවෙසෙයව සඞ් ෙඛො, එෙලො, 
උප් පෙලො, පුණ් ඩරීෙකොති චත් තාෙරො නිධෙයො උග් ගතා. ෙතසු සඞ් ෙඛො ගාවුතිෙකො, 
එෙලො අඩ් ඪෙයොජනිෙකො, උප් පෙලො තිගාවුතිෙකො, පුණ් ඩරීෙකො ෙයොජනිෙකො. 
ෙතසුපි ගහිතං ගහිතං පූරතිෙයව, ඉති භගවා පහූතං හිරඤ් ඤසුවණ් ණං ඔහාය 
පබ් බජිෙතොති ෙවදිතබ් ෙබො. 

දහෙරොව සමාෙනොති තරුෙණොව සමාෙනො. සුසුකාළෙකෙසොති සුට් ඨු 
කාළෙකෙසො, අඤ් ජනවණ් ණසදිසෙකෙසො හුත් වා වාති අත් ෙථො. භෙදනාති 
භද් දෙකන. පඨෙමන වයසාති තිණ් ණං වයානං පඨමවෙයන. අකාමකානන් ති 
අනිච් ඡමානානං. අනාදරත් ෙථ සාමිවචනං. අස ්සූනි මුෙඛ එෙතසන් ති අස් සුමුඛා, 
ෙතසං අස ්සුමුඛානං, අස් සූහි කිලින් නමුඛානන් ති අත් ෙථො. රුදන් තානන් ති කන් දිත් වා 
ෙරොදමානානං. අඛුද් දාවකාෙසොති එත් ථ භගවෙතො අපරිමාෙණොෙයව දස් සනාය 
ඔකාෙසොති ෙවදිතබ් ෙබො. 

තතිදං වත් ථු – රාජගෙහ කිර අඤ් ඤතෙරො බාහ් මෙණො සමණස් ස ෙගොතමස් ස 
පමාණං ගෙහතුං න සක් ෙකොතීති සුත් වා භගවෙතො පිණ් ඩාය පවිසනකාෙල 
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සට් ඨිහත් ථං ෙවළුං ගෙහත් වා නගරද් වාරස් ස බහි ඨත් වා සම් පත් ෙත භගවති ෙවළුං 
ගෙහත් වා සමීෙප අට් ඨාසි. ෙවළු භගවෙතො ජාණුකමත් තං පාපුණි. පුන දිවෙස ද් ෙව 
ෙවළූ ඝෙටත් වා සමීෙප අට් ඨාසි. භගවාපි ද් වින් නං ෙවළූනං උපරි කටිමත් තෙමව 
පඤ් ඤායමාෙනො – ‘‘බාහ් මණ, කිං කෙරොසී’’ති ආහ. තුම් හාකං පමාණං ගණ් හාමීති. 
‘‘බාහ් මණ, සෙචපි ත් වං සකලචක් කවාළගබ් භං පූෙරත් වා ඨිෙත ෙවළූ ඝෙටත් වා 
ආගමිස් සසි, ෙනව ෙම පමාණං ගෙහතුං සක් ඛිස් සසි. න හි මයා චත් තාරි 
අසඞ් ෙඛ්යයානි කප් පසතසහස් සඤ් ච තථා පාරමිෙයො පූරිතා, යථා ෙම පෙරො පමාණං 
ගණ් ෙහය්ය, අතුෙලො, බාහ් මණ, තථාගෙතො අප් පෙමෙය්යො’’ති වත් වා ධම් මපෙද 
ගාථමාහ – 

‘‘ෙත තාදිෙස පූජයෙතො, නිබ් බුෙත අකුෙතොභෙය; 
න සක් කා පුඤ් ඤං සඞ් ඛාතුං, ඉෙමත් තමපි ෙකනචී’’ති. (ධ. ප. 36); 

ගාථාපරිෙයොසාෙන චතුරාසීතිපාණසහස් සානි අමතං පිවිංසු. 

අපරම් පි වත් ථු – රාහු කිර අසුරින් ෙදො චත් තාරි ෙයොජනසහස් සානි අට් ඨ ච 
ෙයොජනසතානි උච් ෙචො. බාහන් තරමස් ස ද් වාදසෙයොජනසතානි. බහලන් තෙරන ඡ 
ෙයොජනසතානි. හත් ථතලපාදතලානං පුථුලෙතො තීණි ෙයොජනසතානි. 
අඞ් ගුලිපබ් බානි පණ් ණාසෙයොජනානි. භමුකන් තරං පණ් ණාසෙයොජනං. මුඛං 
ද් විෙයොජනසතං තිෙයොජනසතගම් භීරං තිෙයොජනසතපරිමණ් ඩලං. ගීවා 
තිෙයොජනසතං. නලාටං තිෙයොජනසතං. සීසං නවෙයොජනසතං. ‘‘ෙසො අහං 
උච් ෙචොස් මි, සත් ථාරං ඔනමිත් වා ඔෙලොෙකතුං න සක් ඛිස් සාමී’’ති චින් ෙතත් වා 
නාගච් ඡි. ෙසො එකදිවසං භගවෙතො වණ් ණං සුත් වා – ‘‘යථාකථඤ් ච 
ඔෙලොෙකස් සාමී’’ති ආගෙතො. 

අථ භගවා තස් සජ් ඣාසයං විදිත් වා – ‘‘චතූසු ඉරියාපෙථසු කතෙරන 
දස් ෙසස් සාමී’’ති චින් ෙතත් වා ‘‘ඨිතෙකො නාම නීෙචොපි උච් ෙචො විය පඤ ්ඤායති. 
නිපන් ෙනොවස් ස අත් තානං දස් ෙසස් සාමී’’ති ‘‘ආනන් ද, ගන් ධකුටිපරිෙවෙණ 
මඤ් චකං පඤ් ඤාෙපහී’’ති වත් වා තත් ථ සීහෙසය්යං කප් ෙපසි. රාහු ආගන් ත් වා 
නිපන් නං භගවන් තං ගීවං උන් නාෙමත් වා නභමජ් ෙඣ පුණ් ණචන් දං විය 
උල් ෙලොෙකසි. කිමිදං අසුරින් දාති ච වුත් ෙත – ‘‘භගවා ඔනමිත් වා ඔෙලොෙකතුං න 
සක් ඛිස් සාමී’’ති නාගච් ඡින් ති. න මයා, අසුරින් ද, අෙධොමුෙඛන පාරමිෙයො පූරිතා. 
උද් ධග් ගෙමව කත් වා දානං දින් නන් ති. තං දිවසං රාහු සරණං අගමාසි. එවං භගවා 
අඛුද් දාවකාෙසො දස් සනාය. 

චතුපාරිසුද් ධිසීෙලන සීලවා, තං පන සීලං අරියං උත් තමං පරිසුද් ධං. ෙතනාහ – 
‘‘අරියසීලී’’ති. තෙදතං අනවජ් ජට් ෙඨන කුසලං. ෙතනාහ – ‘‘කුසලසීලී’’ති. 
කුසලසීෙලනාති ඉදමස් ස ෙවවචනං. 
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බහූනං ආචරියපාචරිෙයොති භගවෙතො එෙකකාය ධම් මෙදසනාය 
චතුරාසීතිපාණසහස් සානි අපරිමාණාපි ෙදවමනුස් සා මග් ගඵලාමතං පිවන් ති, තස් මා 
බහූනං ආචරිෙයො. සාවකෙවෙනය්යානං පන පාචරිෙයොති. 

ඛීණකාමරාෙගොති එත් ථ කාමං භගවෙතො සබ් ෙබපි කිෙලසා ඛීණා. බාහ් මෙණො 
පන ෙත න ජානාති. අත් තෙනො ජානනට් ඨාෙනෙයව ගුණං කෙථති. 
විගතචාපල් ෙලොති – ‘‘පත් තමණ් ඩනා චීවරමණ් ඩනා ෙසනාසනමණ් ඩනා ඉමස් ස වා 
පූතිකායස් ස…ෙප.… ෙකලනා පටිෙකලනා’’ති (විභ. 854) එවං වුත් තචාපල් ලා 
විරහිෙතො. 

අපාපපුෙරක් ඛාෙරොති අපාෙප නව ෙලොකුත් තරධම් ෙම පුරෙතො කත් වා විචරති. 
බහ් මඤ් ඤාය පජායාති සාරිපුත් තෙමොග් ගල් ලානමහාකස් සපාදිෙභදාය 
බාහ් මණපජාය, එතිස් සාය ච පජාය පුෙරක් ඛාෙරො. අයඤ් හි පජා සමණං ෙගොතමං 
පුරක් ඛත් වා චරතීති අත් ෙථො. අපි ච අපාපපුෙරක් ඛාෙරොති න පාපං පුෙරක් ඛාෙරො න 
පාපං පුරෙතො කත් වා චරති, න පාපං ඉච් ඡතීති අත් ෙථො. කස ්ස? බහ් මඤ් ඤාය පජාය. 
අත් තනා සද් ධිං පටිවිරුද් ධායපි බාහ් මණපජාය අවිරුද් ෙධො හිතසුඛත් ථිෙකො ෙයවාති 
වුත් තං ෙහොති. 

තිෙරොරට් ඨාති පරරට් ඨෙතො. තිෙරොජනපදාති පරජනපදෙතො. පඤ් හං පුච් ඡිතුං 
ආගච් ඡන් තීති ඛත් තියපණ් ඩිතාදෙයො ෙචව ෙදවබහ් මනාගගන් ධබ් බාදෙයො ච – 
‘‘පඤ් ෙහ අභිසඞ් ඛරිත් වා පුච් ඡිස් සාමා’’ති ආගච් ඡන් ති. තත් ථ ෙකචි පුච් ඡාය වා 
ෙදොසං විස් සජ් ජනසම් පටිච් ඡෙන වා අසමත් ථතං සල් ලක් ෙඛත් වා අපුච් ඡිත් වාව 
තුණ් හී නිසීදන් ති. ෙකචි පුච් ඡන් ති. ෙකසඤ් චි භගවා පුච් ඡාය උස ්සාහං ජෙනත් වා 
විස් සජ් ෙජති. එවං සබ් ෙබසම් පි ෙතසං විමතිෙයො තීරං පත් වා මහාසමුද් දස් ස ඌමිෙයො 
විය භගවන් තං පත් වා භිජ් ජන් ති. 

එහි ස් වාගතවාදීති ෙදවමනුස් සපබ් බජිතගහට් ෙඨසු තං තං අත් තෙනො සන් තිකං 
ආගතං – ‘‘එහි ස් වාගත’’න් ති එවං වදතීති අත් ෙථො. සඛිෙලොති තත් ථ කතමං 
සාඛල්යං? ‘‘යා සා වාචා ෙනලා කණ් ණසුඛා’’තිආදිනා නෙයන වුත් තසාඛෙල්යන 
සමන් නාගෙතො, මුදුවචෙනොති අත් ෙථො. සම් ෙමොදෙකොති පටිසන් ථාරකුසෙලො, 
ආගතාගතානං චතුන් නං පරිසානං – ‘‘කච් චි, භික් ඛෙව, ඛමනීයං, කච් චි 
යාපනීය’’න් තිආදිනා නෙයන සබ් බං අද් ධානදරථං වූපසෙමන් ෙතො විය පඨමතරං 
සම් ෙමොදනීයං කථං කත් තාති අත් ෙථො. අබ් භාකුටිෙකොති යථා එකච් ෙච පරිසං පත් වා 
ථද් ධමුඛා සඞ් කුටිතමුඛා ෙහොන් ති, න එදිෙසො, පරිසදස් සෙනන පනස් ස 
බාලාතපසම් ඵස් ෙසන විය පදුමං මුඛපදුමං විකසති පුණ් ණචන් දසස් සිරිකං ෙහොති. 
උත් තානමුෙඛොති යථා එකච් ෙච නිකුජ් ජිතමුඛා විය සම් පත් තාය පරිසාය න කිඤ් චි 
කෙථන් ති, අතිදුල් ලභකථා ෙහොන් ති, න එවරූෙපො. සමෙණො පන ෙගොතෙමො 
සුලභකෙථො. න තස ්ස සන් තිකං ආගතාගතානං – ‘‘කස් මා මයං ඉධාගතා’’ති 
විප් පටිසාෙරො උප් පජ් ජති ධම් මං පන සුත් වා අත් තමනාව ෙහොන් තීති දස් ෙසති. 
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පුබ් බභාසීති භාසන් ෙතො ච පඨමතරං භාසති, තඤ් ච ෙඛො කාලයුත් තං පමාණයුත් තං 
අත් ථනිස් සිතෙමව භාසති, න නිරත් ථකකථං. 

න තස් මිං ගාෙම වාති යත් ථ කිර භගවා පටිවසති, තත් ථ මෙහසක් ඛා ෙදවතා 
ආරක් ඛං ගණ් හන් ති, තං නිස ්සාය මනුස් සානං උපද් දෙවො න ෙහොති, 
පංසුපිසාචකාදෙයොෙයව හි මනුස් ෙස විෙහෙඨන් ති, ෙත තාසං ආනුභාෙවන දූරං 
අපක් කමන් ති. අපි ච භගවෙතො ෙමත් තාබෙලනපි න අමනුස ්සා මනුස් ෙස 
විෙහෙඨන් ති. 

සඞ් ඝීතිආදීසු අනුසාසිතබ් ෙබො සයං වා උප් පාදිෙතො සඞ් ෙඝො අස් ස අත් ථීති සඞ් ඝී. 
තාදිෙසො චස් ස ගෙණො අත් ථීති ගණී. පුරිමපදස් ෙසව වා ෙවවචනෙමතං. 
ආචාරසික් ඛාපනවෙසන ගණස් ස ආචරිෙයොති ගණාචරිෙයො. පුථුතිත් ථකරානන් ති 
බහූනං තිත් ථකරානං. යථා වා තථා වාති ෙයන වා ෙතන වා 
අෙචලකාදිමත් තෙකනාපි කාරෙණන. සමුදාගච් ඡතීති සමන් තෙතො උපගච් ඡති 
අභිවඩ් ඪති. 

අතිථි ෙනො ෙත ෙහොන් තීති ෙත අම් හාකං ආගන් තුකා, නවකා පාහුනකා 
ෙහොන් තීති අත් ෙථො. පරියාපුණාමීති ජානාමි. අපරිමාණවණ් ෙණොති තථාරූෙපෙනව 
සබ් බඤ් ඤුනාපි අප් පෙමය්යවණ් ෙණො – ‘‘පෙගව මාදිෙසනා’’ති දස ්ෙසති. වුත් තම් පි 
ෙචත් තං – 

‘‘බුද් ෙධොපි බුද් ධස් ස භෙණය්ය වණ් ණං, 
කප් පම් පි ෙච අඤ් ඤමභාසමාෙනො; 
ඛීෙයථ කප් ෙපො චිරදීඝමන් තෙර, 
වණ් ෙණො න ඛීෙයථ තථාගතස් සා’’ති. 

305. ඉමං පන සත් ථු ගුණකථං සුත් වා ෙත බාහ් මණා චින් තයිංසු – යථා 
ෙසොණදණ් ෙඩො බාහ් මෙණො සමණස් ස ෙගොතමස් ස වණ් ෙණ භණති, අෙනොමගුෙණො 
ෙසො භවං ෙගොතෙමො; එවං තස ්ස ගුෙණ ජානමාෙනන ෙඛො පන ආචරිෙයන අතිචිරං 
අධිවාසිතං, හන් ද නං අනුවත් තාමාති අනුවත් තිංසු. තස් මා එවං වුත් ෙත ‘‘ෙත 
බාහ් මණා’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ අලෙමවාති යුත් තෙමව. අපි පුෙටොෙසනාති පුෙටොසං 
වුච් චති පාෙථය්යං, තං ගෙහත් වාපි උපසඞ් කමිතුං යුත් තෙමවාති අත් ෙථො. 
පුටංෙසනාතිපි පාෙඨො, තස් සත් ෙථො, පුෙටො අංෙස අස ්සාති පුටංෙසො, ෙතන 
පුටංෙසන. අංෙසන හි පාෙථය්යපුටං වහන් ෙතනාපීති වුත් තං ෙහොති. 

ෙසොණදණ් ඩපරිවිතක් කවණ් ණනා 

306-308. තිෙරොවනසණ් ඩගතස් සාති අන් ෙතොවනසණ් ෙඩ ගතස් ස, 
විහාරබ් භන් තරං පවිට් ඨස් සාති අත් ෙථො. අඤ් ජලිං පණාෙමත් වාති එෙත 
උභෙතොපක් ඛිකා, ෙත එවං චින් තයිංසු – ‘‘සෙච ෙනො මිච් ඡාදිට් ඨිකා ෙචොෙදස් සන් ති – 
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‘කස් මා තුම් ෙහ සමණං ෙගොතමං වන් දිත් ථා’ති? ෙතසං – ‘කිං 
අඤ් ජලිමත් තකරෙණනාපි වන් දනං නාම ෙහොතී’ති වක් ඛාම. සෙච ෙනො 
සම් මාදිට් ඨිකා ෙචොෙදස් සන් ති – ‘කස් මා තුම් ෙහ භගවන් තං න වන් දිත් ථා’ති. ‘කිං 
සීෙසන භූමියං පහරන් ෙතෙනව වන් දනං නාම ෙහොති, නනු අඤ් ජලිකම් මම් පි 
වන් දනං එවා’ති වක් ඛාමා’’ති. නාමෙගොත් තන් ති ‘‘ෙභො, ෙගොතම, අහං අසුකස් ස 
පුත් ෙතො දත් ෙතො නාම, මිත් ෙතො නාම, ඉධාගෙතො’’ති වදන් තා නාමං සාෙවන් ති 
නාම. ‘‘ෙභො, ෙගොතම, අහං වාෙසට් ෙඨො නාම, කච් චාෙනො නාම, ඉධාගෙතො’’ති 
වදන් තා ෙගොත් තං සාෙවන් ති නාම. එෙත කිර දලිද් දා ජිණ් ණා කුලපුත් තා 
‘‘පරිසමජ් ෙඣ නාමෙගොත් තවෙසන පාකටා භවිස් සාමා’’ති එවමකංසු. ෙය පන 
තුණ් හීභූතා නිසීදිංසු, ෙත ෙකරාටිකා ෙචව අන් ධබාලා ච. තත් ථ ෙකරාටිකා – ‘‘එකං 
ද් ෙව කථාසල් ලාෙපපි කෙරොන් ෙතො විස් සාසිෙකො ෙහොති, අථ විස් සාෙස සති එකං 
ද් ෙව භික් ඛා අදාතුං න යුත් ත’’න් ති තෙතො අත් තානං ෙමොෙචත් වා තුණ් හී නිසීදන් ති. 
අන් ධබාලා අඤ ්ඤාණතාෙයව අවක් ඛිත් තමත් තිකාපිණ් ෙඩො විය යත් ථ කත් ථචි 
තුණ් හීභූතා නිසීදන් ති. 

බාහ් මණපඤ් ඤත් තිවණ් ණනා 

309-310. ෙචතසා ෙචෙතොපරිවිතක් කන් ති භගවා – ‘‘අයං බාහ් මෙණො 
ආගතකාලෙතො පට් ඨාය අෙධොමුෙඛො ථද් ධගත් ෙතො කිං චින් තයමාෙනො නිසින් ෙනො, 
කිං නු ෙඛො චින් ෙතතී’’ති ආවජ් ජන් ෙතො අත් තෙනො ෙචතසා තස් ස චිත් තං අඤ් ඤාසි. 
ෙතන වුත් තං – ‘‘ෙචතසා ෙචෙතොපරිවිතක් කමඤ් ඤායා’’ති. විහඤ් ඤතීති විඝාතං 
ආපජ් ජති. අනුවිෙලොෙකත් වා පරිසන් ති භගවෙතො සකසමෙය පඤ් හපුච් ඡෙනන 
උදෙක මියමාෙනො උක් ඛිපිත් වා ථෙල ඨපිෙතො විය සමපස් සද් ධකායචිත් ෙතො හුත් වා 
පරිසං සඞ් ගණ් හනත් ථං දිට් ඨිසඤ් ජාෙනෙනව ‘‘උපධාෙරන් තු ෙම ෙභොන් ෙතො 
වචන’’න් ති වදන් ෙතො විය අනුවිෙලොෙකත් වා පරිසං භගවන් තං එතදෙවොච. 

311-313. සුජං පග් ගණ් හන් තානන් ති යඤ් ඤයජනත් ථාය සුජං ගණ් හන් ෙතසු 
බාහ් මෙණසු පඨෙමො වා දුතිෙයො වාති අත් ෙථො. සුජාය දිය්යමානං මහායාගං 
පටිග් ගණ් හන් තානන් ති ෙපොරාණා. ඉති බාහ් මෙණො සකසමයවෙසන සම් මෙදව 
පඤ් හං විස ්සජ් ෙජසි. භගවා පන විෙසසෙතො උත් තමබාහ් මණස් ස දස ්සනත් ථං – 
‘‘ඉෙමසං පනා’’තිආදිමාහ. එතදෙවොචුන් ති සෙච ජාතිවණ් ණමන් තසම් පන් ෙනො 
බාහ් මෙණො න ෙහොති, අථ ෙකො චරහි ෙලොෙක බාහ් මෙණො භවිස් සති? නාෙසති ෙනො 
අයං ෙසොණදණ් ෙඩො, හන් දස ්ස වාදං පටික් ඛිපිස් සාමාති චින් ෙතත් වා එතදෙවොචුං. 
අපවදතීති පටික් ඛිපති. අනුපක් ඛන් දතීති අනුපවිසති. ඉදං – ‘‘සෙච ත් වං පසාදවෙසන 
සමණං ෙගොතමං සරණං ගන් තුකාෙමො, ගච් ඡ; මා බාහ් මණස් ස සමයං භින් දී’’ති 
අධිප් පාෙයන ආහංසු. 

314. එතදෙවොචාති ඉෙමසු බාහ් මෙණසු එවං එකප් පහාෙරෙනව විරවන් ෙතසු 
‘‘අයං කථා පරිෙයොසානං න ගමිස් සති, හන් ද ෙන නිස් සද් ෙද කත් වා 
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ෙසොණදණ් ෙඩෙනව සද් ධිං කෙථමී’’ති චින් ෙතත් වා – ‘‘එතං සෙච ෙඛො 
තුම් හාක’’න් තිආදිකං වචනං අෙවොච. 

315-316. සහධම් ෙමනාති සකාරෙණන. සමසෙමොති ඨෙපත් වා 
එකෙදසසමත් තං සමභාෙවන සෙමො, සබ් බාකාෙරන සෙමොති අත් ෙථො. අහමස් ස 
මාතාපිතෙරො ජානාමීති භගිනියා පුත් තස් ස මාතාපිතෙරො කිං න ජානිස් සති, 
කුලෙකොටිපරිදීපනං සන් ධාෙයව වදති. මුසාවාදම් පි භෙණය්යාති අත් ථභඤ් ජනකං 
මුසාවාදං කෙථය්ය. කිං වණ් ෙණො කරිස් සතීති අබ් භන් තෙර ගුෙණ අසති කිං 
කරිස් සති? කිමස් ස බාහ් මණභාවං රක් ඛිතුං සක් ඛිස් සතීති අත් ෙථො. අථාපි සියා පුන – 
‘‘පකතිසීෙල ඨිතස ්ස බාහ් මණභාවං සාෙධන් තී’’ති එවම් පි සීලෙමව සාෙධස් සති, 
තස් මිං හිස ්ස අසති බාහ් මණභාෙවො නාෙහොසීති සම් ෙමොහමත් තං වණ් ණාදෙයො. ඉදං 
පන සුත් වා ෙත බාහ් මණා – ‘‘සභාවං ආචරිෙයො ආහ, අකාරණාව මයං 
උජ් ඣායිම් හා’’ති තුණ් හී අෙහසුං. 

සීලපඤ් ඤාකථාවණ් ණනා 

317. තෙතො භගවා ‘කථිෙතො බාහ් මෙණන පඤ් ෙහො, කිං පෙනත් ථ පතිට් ඨාතුං 
සක් ඛිස් සති, න සක් ඛිස් සතී’ති? තස් ස වීමංසනත් ථං – ‘‘ඉෙමසං පන 
බාහ් මණා’’තිආදිමාහ. සීලපරිෙධොතාති සීලපරිසුද් ධා. යත් ථ සීලං තත් ථ පඤ් ඤාති 
යස් මිං පුග් ගෙල සීලං, තත් ෙථව පඤ් ඤා, කුෙතො දුස් සීෙල පඤ් ඤා? පඤ් ඤාරහිෙත 
වා ජෙළ එළමූෙග කුෙතො සීලන් ති? සීලපඤ් ඤාණන් ති සීලඤ් ච පඤ් ඤාණඤ් ච 
සීලපඤ් ඤාණං. පඤ් ඤාණන් ති පඤ් ඤාෙයව. එවෙමතං බාහ් මණාති භගවා 
බාහ් මණස් ස වචනං අනුජානන් ෙතො ආහ. තත් ථ සීලපරිෙධොතා පඤ් ඤාති 
චතුපාරිසුද් ධිසීෙලන ෙධොතා. කථං පන සීෙලන පඤ් ඤං ෙධොවතීති? යස් ස 
පුථුජ් ජනස් ස සීලං සට් ඨිඅසීතිවස් සානි අඛණ් ඩං ෙහොති, ෙසො මරණකාෙලපි 
සබ් බකිෙලෙස ඝාෙතත් වා සීෙලන පඤ් ඤං ෙධොවිත් වා අරහත් තං ගණ් හාති. 
කන් දරසාලපරිෙවෙණ මහාසට් ඨිවස් සත් ෙථෙරො විය. ෙථෙර කිර මරණමඤ් ෙච 
නිපජ් ජිත් වා බලවෙවදනාය නිත් ථුනන් ෙත, තිස් සමහාරාජා ‘‘ෙථරං පස් සිස් සාමී’’ති 
ගන් ත් වා පරිෙවණද් වාෙර ඨිෙතො තං සද් දං සුත් වා පුච් ඡි – ‘‘කස් ස සද් ෙදො අය’’න් ති? 
ෙථරස් ස නිත් ථුනනසද් ෙදොති. ‘‘පබ් බජ් ජාය සට් ඨිවස් ෙසන ෙවදනාපරිග් ගහමත් තම් පි 
න කතං, න දානි නං වන් දිස් සාමී’’ති නිවත් තිත් වා මහාෙබොධිං වන් දිතුං ගෙතො. තෙතො 
උපට් ඨාකදහෙරො ෙථරං ආහ – ‘‘කිං ෙනො, භන් ෙත, ලජ් ජාෙපථ, සද් ෙධොපි රාජා 
විප් පටිසාරී හුත් වා න වන් දිස් සාමී’’ති ගෙතොති. කස් මා ආවුෙසොති? තුම් හාකං 
නිත් ථුනනසද් දං සුත් වාති. ‘‘ෙතන හි ෙම ඔකාසං කෙරොථා’’ති වත් වා ෙවදනං 
වික් ඛම් භිත් වා අරහත් තං පත් වා දහරස් ස සඤ් ඤං අදාසි – ‘‘ගච් ඡාවුෙසො, ඉදානි 
රාජානං අම් ෙහ වන් දාෙපහී’’ති. දහෙරො ගන් ත් වා – ‘‘ඉදානි කිර ෙථරං, වන් දථා’’ති 
ආහ. රාජා සංසුමාරපතිෙතන ෙථරං වන් දන් ෙතො – ‘‘නාහං අය්යස් ස අරහත් තං 
වන් දාමි, පුථුජ් ජනභූමියං පන ඨත් වා රක් ඛිතසීලෙමව වන් දාමී’’ති ආහ, එවං සීෙලන 
පඤ් ඤං ෙධොවති නාම. යස ්ස පන අබ් භන් තෙර සීලසංවෙරො නත් ථි, 
උග් ඝාටිතඤ් ඤුතාය පන චතුප් පදිකගාථාපරිෙයොසාෙන පඤ් ඤාය සීලං ෙධොවිත් වා 
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සහ පටිසම් භිදාහි අරහත් තං පාපුණාති. අයං පඤ ්ඤාය සීලං ෙධොවති නාම. 
ෙසය්යථාපි සන් තතිමහාමත් ෙතො. 

318. කතමං පන තං බාහ් මණාති කස් මා ආහ? භගවා කිර චින් ෙතසි – 
‘‘බාහ් මණා බාහ් මණසමෙය පඤ් චසීලානි ‘සීල’න් ති පඤ් ඤාෙපන් ති, 
ෙවදත් තයඋග් ගහණපඤ් ඤා පඤ් ඤාති. උපරිවිෙසසං න ජානන් ති. යංනූනාහං 
බාහ් මණස් ස උත් තරිවිෙසසභූතං මග් ගසීලං, ඵලසීලං, මග් ගපඤ් ඤං, ඵලපඤ් ඤඤ් ච 
දස් ෙසත් වා අරහත් තනිකූෙටන ෙදසනං නිට් ඨෙපය්ය’’න් ති. අථ නං 
කෙථතුකම්යතාය පුච් ඡන් ෙතො – ‘‘කතමං පන තං, බාහ් මණ, සීලං කතමා සා 
පඤ් ඤා’’ති ආහ. අථ බාහ් මෙණො – ‘‘මයා සකසමයවෙසන පඤ් ෙහො විස් සජ් ජිෙතො. 
සමෙණො පන මං ෙගොතෙමො පුන නිවත් තිත් වා පුච් ඡති, ඉදානිස් සාහං චිත් තං 
පරිෙතොෙසත් වා විස් සජ් ජිතුං සක් කුෙණය්යං වා න වා? සෙච න සක් ඛිස් සං පඨමං 
උප් පන් නාපි ෙම ලජ් ජා භිජ් ජිස් සති. අසක් ෙකොන් තස් ස පන න සක් ෙකොමීති වචෙන 
ෙදොෙසො නත් ථී’’ති පුන නිවත් තිත් වා භගවෙතොෙයව භාරං කෙරොන් ෙතො 
‘‘එත් තකපරමාව මය’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ එත් තකපරමාති එත් තකං 
සීලපඤ් ඤාණන් ති වචනෙමව පරමං අම් හාකං, ෙත මයං එත් තකපරමා, ඉෙතො පරං 
එතස් ස භාසිතස් ස අත් ථං න ජානාමාති අත් ෙථො. 

අථස ්ස භගවා සීලපඤ් ඤාය මූලභූතස් ස තථාගතස් ස උප් පාදෙතො පභුති 
සීලපඤ් ඤාණං දස ්ෙසතුං – ‘‘ඉධ බාහ් මණ, තථාගෙතො’’තිආදිමාහ. තස ්සත් ෙථො 
සාමඤ් ඤඵෙල වුත් තනෙයෙනව ෙවදිතබ් ෙබො, අයං පන විෙසෙසො, ඉධ තිවිධම් පි 
සීලං – ‘‘ඉදම් පිස් ස ෙහොති සීලස් මි’’න් ති එවං සීලමිච් ෙචව නිය්යාතිතං 
පඨමජ් ඣානාදීනි චත් තාරි ඣානානි අත් ථෙතො පඤ් ඤාසම් පදා. එවං පඤ් ඤාවෙසන 
පන අනිය්යාෙතත් වා විපස් සනාපඤ් ඤාය පදට් ඨානභාවමත් ෙතන දස ්ෙසත් වා 
විපස් සනාපඤ් ඤාෙතො පට් ඨාය පඤ ්ඤා නිය්යාතිතාති. 

ෙසොණදණ් ඩඋපාසකත් තපටිෙවදනාකථා 

319-322. ස් වාතනායාති පදස් ස අත් ෙථො අජ් ජතනායාති එත් ථ වුත් තනෙයෙනව 
ෙවදිතබ් ෙබො. ෙතන මං සා පරිසා පරිභෙවය්යාති ෙතන තුම් ෙහ දූරෙතොව දිස් වා 
ආසනා වුට් ඨිතකාරෙණන මං සා පරිසා – ‘‘අයං ෙසොණදණ් ෙඩො පච් ඡිමවෙය ඨිෙතො 
මහල් ලෙකො, ෙගොතෙමො පන දහෙරො යුවා නත් තාපිස් ස නප් පෙහොති, ෙසො නාම 
අත් තෙනො නත් තුමත් තභාවම් පි අප් පත් තස් ස ආසනා වුට් ඨාතී’’ති පරිභෙවය්ය. ආසනා 
ෙම තං භවං ෙගොතෙමො පච් චුට් ඨානන් ති මම අගාරෙවන අවුට් ඨානං නාම නත් ථි, 
ෙභොගනාසනභෙයන පන න වුට් ඨහිස් සාමි, තං තුම් ෙහ හි ෙචව මයා ච ඤාතුං වට් ටති. 
තස් මා ආසනා ෙම එතං භවං ෙගොතෙමො පච් චුට් ඨානං ධාෙරතූති, ඉමිනා කිර සදිෙසො 
කුහෙකො දුල් ලෙභො, භගවති පනස් ස අගාරවං නාම නත් ථි, තස් මා ෙභොගනාසනභයා 
කුහනවෙසන එවං වදති. පරපෙදසුපි එෙසව නෙයො. ධම් මියා කථායාතිආදීසු 
තඞ් ඛණානුරූපාය ධම් මියා කථාය දිට් ඨධම් මිකසම් පරායිකං අත් ථං සන් දස් ෙසත් වා 
කුසෙල ධම් ෙම සමාදෙපත් වා ගණ් හාෙපත් වා. තත් ථ නං සමුත් ෙතෙජත් වා 
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සඋස් සාහං කත් වා තාය ච සඋස් සාහතාය අඤ් ෙඤහි ච විජ් ජමානගුෙණහි 
සම් පහංෙසත් වා ධම් මරතනවස් සං වස ්සිත් වා උට් ඨායාසනා පක් කාමි. බාහ් මෙණො 
පන අත් තෙනො කුහකතාය එවම් පි භගවති ධම් මවස් සං වස ්සිෙත විෙසසං 
නිබ් බත් ෙතතුං නාසක් ඛි. ෙකවලමස් ස ආයතිං නිබ් බානත් ථාය වාසනාභාගියාය ච 
සබ් බා පුරිමපච් ඡිමකථා අෙහොසීති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථායං 

ෙසොණදණ් ඩසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. කූටදන් තසුත් තවණ් ණනා 

323. එවං ෙම සුතං…ෙප.… මගෙධසූති කූටදන් තසුත් තං. තතායං 
අපුබ් බපදවණ් ණනා. මගෙධසූති මගධා නාම ජානපදිෙනො රාජකුමාරා, ෙතසං 
නිවාෙසො එෙකොපි ජනපෙදො රූළ් හීසද් ෙදන මගධාති වුච් චති, තස් මිං මගෙධසු 
ජනපෙද. ඉෙතො පරං පුරිමසුත් තද් වෙය වුත් තනයෙමව. අම් බලට් ඨිකා බහ් මජාෙල 
වුත් තසදිසාව. කූටදන් ෙතොති තස් ස බාහ් මණස් ස නාමං. උපක් ඛෙටොති සජ් ජිෙතො. 
වච් ඡතරසතානීති වච් ඡසතානි. උරබ් භාති තරුණෙමණ් ඩකා වුච් චන් ති. එෙත තාව 
පාළියං ආගතාෙයව. පාළියං පන අනාගතානම් පි අෙනෙකසං මිගපක් ඛීනං 
සත් තසත් තසතානි සම් පිණ් ඩිතාෙනවාති ෙවදිතබ් බානි. සබ් බසත් තසතිකයාගං 
කිෙරස යජිතුකාෙමො ෙහොති. ථූණූපනීතානීති බන් ධිත් වා ඨපනත් ථාය යූපසඞ් ඛාතං 
ථූණං උපනීතානි. 

328. තිවිධන් ති එත් ථ විධා වුච් චති ඨපනා, තිට් ඨපනන් ති අත් ෙථො. 
ෙසොළසපරික් ඛාරන් ති ෙසොළසපරිවාරං. 

330-336. පටිවසන් තීති යඤ් ඤානුභවනත් ථාය පටිවසන් ති. භූතපුබ් බන් ති ඉදං 
භගවා පථවීගතං නිධිං උද් ධරිත් වා පුරෙතො රාසිං කෙරොන් ෙතො විය භවපටිච් ඡන් නං 
පුබ් බචරිතං දස් ෙසන් ෙතො ආහ. මහාවිජිෙතොති ෙසො කිර සාගරපරියන් තං මහන් තං 
පථවීමණ් ඩලං විජිනි, ඉති මහන් තං විජිතමස් සාති මහාවිජිෙතො ත් ෙවව සඞ් ඛ්යං 
අගමාසි. අඩ් ෙඪොතිආදීසු ෙයො ෙකොචි අත් තෙනො සන් තෙකන විභෙවන අඩ් ෙඪො 
ෙහොති, අයං පන න ෙකවලං අඩ් ෙඪොෙයව, මහද් ධෙනො මහතා අපරිමාණසඞ් ෙඛ්යන 
ධෙනන සමන් නාගෙතො. පඤ ්චකාමගුණවෙසන මහන් තා උළාරා ෙභොගා අස් සාති 
මහාෙභොෙගො. පිණ් ඩපිණ් ඩවෙසන ෙචව සුවණ් ණමාසකරජතමාසකාදිවෙසන ච 
ජාතරූපරජතස් ස පහූතතාය පහූතජාතරූපරජෙතො, අෙනකෙකොටිසඞ් ෙඛ්යන 
ජාතරූපරජෙතන සමන් නාගෙතොති අත් ෙථො. විත් තීති තුට් ඨි, විත් තියා උපකරණං 
විත් තූපකරණං තුට් ඨිකාරණන් ති අත් ෙථො. පහූතං 
නානාවිධාලඞ් කාරසුවණ් ණරජතභාජනාදිෙභදං විත් තූපකරණමස් සාති 
පහූතවිත් තූපකරෙණො. සත් තරතනසඞ් ඛාතස් ස නිදහිත් වා ඨපිතධනස් ස 
සබ් බපුබ් බණ් ණාපරණ් ණසඞ් ගහිතස් ස ධඤ් ඤස් ස ච පහූතතාය පහූතධනධඤ් ෙඤො. 
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අථවා ඉදමස් ස ෙදවසිකං පරිබ් බයදානග් ගහණාදිවෙසන 
පරිවත් තනධනධඤ් ඤවෙසන වුත් තං. 

පරිපුණ් ණෙකොසෙකොට් ඨාගාෙරොති ෙකොෙසො වුච් චති භණ් ඩාගාරං, නිදහිත් වා 
ඨපිෙතන ධෙනන පරිපුණ් ණෙකොෙසො, ධඤ් ෙඤන පරිපුණ් ණෙකොට් ඨාගාෙරො චාති 
අත් ෙථො. අථවා චතුබ් බිෙධො ෙකොෙසො – හත් ථී, අස් සා, රථා, පත් තීති. ෙකොට් ඨාගාරං 
තිවිධං – ධනෙකොට් ඨාගාරං, වත් ථෙකොට් ඨාගාරං, ධඤ් ඤෙකොට් ඨාගාරන් ති, තං 
සබ් බම් පි පරිපුණ් ණමස් සාති පරිපුණ් ණෙකොසෙකොට් ඨාගාෙරො. උදපාදීති උප් පජ් ජි. 
අයං කිර රාජා එකදිවසං රතනාවෙලොකනචාරිකං නාම නික් ඛන් ෙතො. ෙසො 
භණ් ඩාගාරිකං පුච් ඡි – ‘‘තාත, ඉදං එවං බහුධනං ෙකන සඞ් ඝරිත’’න් ති? තුම් හාකං 
පිතුපිතාමහාදීහි යාව සත් තමා කුලපරිවට් ටාති. ඉදං පන ධනං සඞ් ඝරිත් වා ෙත කුහිං 
ගතාති? සබ් ෙබව ෙත, ෙදව, මරණවසං පත් තාති. අත් තෙනො ධනං අගෙහත් වාව ගතා, 
තාතාති? ෙදව, කිං වෙදථ, ධනං නාෙමතං පහාය ගමනීයෙමව, ෙනො ආදාය 
ගමනීයන් ති. අථ රාජා නිවත් තිත් වා සිරීගබ් ෙභ නිසින් ෙනො – ‘අධිගතා ෙඛො 
ෙම’තිආදීනි චින් ෙතසි. ෙතන වුත් තං – ‘‘එවං ෙචතෙසො පරිවිතක් ෙකො උදපාදී’’ති. 

337. බාහ් මණං ආමන් ෙතත් වාති කස් මා ආමන් ෙතසි? අයං කිෙරවං චින් ෙතසි – 
‘‘දානං ෙදන් ෙතන නාම එෙකන පණ් ඩිෙතන සද් ධිං මන් ෙතත් වා දාතුං වට් ටති, 
අනාමන් ෙතත් වා කතකම් මඤ් හි පච් ඡානුතාපං කෙරොතී’’ති. තස් මා ආමන් ෙතසි. අථ 
බාහ් මෙණො චින් ෙතසි – ‘‘අයං රාජා මහාදානං දාතුකාෙමො, ජනපෙද චස් ස බහූ 
ෙචොරා, ෙත අවූපසෙමත් වා දානං ෙදන් තස් ස ඛීරදධිතණ් ඩුලාදිෙක දානසම් භාෙර 
ආහරන් තානං නිප් පුරිසානි ෙගහානි ෙචොරා විලුම් පිස් සන් ති ජනපෙදො 
ෙචොරභෙයෙනව ෙකොලාහෙලො භවිස් සති, තෙතො රඤ් ෙඤො දානං න චිරං 
පවත් තිස ්සති, චිත් තම් පිස් ස එකග් ගං න භවිස් සති, හන් ද, නං එතමත් ථං 
සඤ් ඤාෙපමී’’ති තෙතො තමත් ථං සඤ ්ඤාෙපන් ෙතො ‘‘ෙභොෙතො, ෙඛො 
රඤ් ෙඤො’’තිආදිමාහ. 

338. තත් ථ සකණ් ටෙකොති ෙචොරකණ් ටෙකහි සකණ් ටෙකො. පන් ථදුහනාති 
පන් ථදුහා, පන් ථඝාතකාති අත් ෙථො. අකිච් චකාරී අස් සාති අකත් තබ් බකාරී 
අධම් මකාරී භෙවය්ය. දස් සුඛීලන් ති ෙචොරඛීලං. වෙධන වාති මාරෙණන වා 
ෙකොට් ටෙනන වා. බන් ධෙනනාති අද් දුබන් ධනාදිනා. ජානියාති හානියා; ‘‘සතං 
ගණ් හථ, සහස් සං ගණ් හථා’’ති එවං පවත් තිතදණ් ෙඩනාති අත් ෙථො. ගරහායාති 
පඤ් චසිඛමුණ් ඩකරණං, ෙගොමයසිඤ් චනං, ගීවාය කුදණ් ඩකබන් ධනන් ති එවමාදීනි 
කත් වා ගරහපාපෙනන. පබ් බාජනායාති රට් ඨෙතො නීහරෙණන. සමූහනිස් සාමීති 
සම් මා ෙහතුනා නෙයන කාරෙණන ඌහනිස් සාමි. හතාවෙසසකාති මතාවෙසසකා. 
උස ්සහන් තීති උස් සාහං කෙරොන් ති. අනුප් පෙදතූති දින් ෙන අප් පෙහොන් ෙත පුන 
අඤ් ඤම් පි බීජඤ් ච භත් තඤ් ච කසිඋපකරණභණ් ඩඤ් ච සබ් බං ෙදතූති අත් ෙථො. 
පාභතං අනුප් පෙදතූති සක් ඛිං අකත් වා පණ් ෙණ අනාෙරොෙපත් වා මූලච් ෙඡජ් ජවෙසන 
භණ් ඩමූලං ෙදතූති අත් ෙථො. භණ් ඩමූලස් ස හි පාභතන් ති නාමං. යථාහ – 
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‘‘අප් පෙකනපි ෙමධාවී, පාභෙතන විචක් ඛෙණො; 
සමුට් ඨාෙපති අත් තානං, අණුං අග් ගිංව සන් ධම’’න් ති. (ජා. 1.1.4); 

භත් තෙවතනන් ති ෙදවසිකං භත් තඤ් ෙචව මාසිකාදිපරිබ් බයඤ් ච තස් ස තස් ස 
කුසලකම් මසූරභාවානුරූෙපන ඨානන් තරගාමනිගමාදිදාෙනන සද් ධිං ෙදතූති 
අත් ෙථො. සකම් මපසුතාති කසිවාණිජ් ජාදීසු සෙකසු කම් ෙමසු උය ත් තා බ්යාවටා. 
රාසිෙකොති ධනධඤ් ඤානං රාසිෙකො. ෙඛමට් ඨිතාති ෙඛෙමන ඨිතා අභයා. 
අකණ් ටකාති ෙචොරකණ් ටකරහිතා. මුදා ෙමොදමානාති ෙමොදා ෙමොදමානා. අයෙමව 
වා පාෙඨො, අඤ් ඤමඤ් ඤං පමුදිතචිත් තාති අධිප් පාෙයො. අපාරුතඝරාති ෙචොරානං 
අභාෙවන ද් වාරානි අසංවරිත් වා විවටද් වාරාති අත් ෙථො. එතදෙවොචාති ජනපදස් ස 
සබ් බාකාෙරන ඉද් ධඵීතභාවං ඤත් වා එතං අෙවොච. 

චතුපරික් ඛාරවණ් ණනා 

339. ෙතන හි භවං රාජාති බාහ් මෙණො කිර චින් ෙතසි – ‘‘අයං රාජා මහාදානං 
දාතුං අතිවිය උස ්සාහජාෙතො. සෙච පන අත් තෙනො අනුයන් තා ඛත් තියාදෙයො 
අනාමන් ෙතත් වා දස ්සති. නාස් ස ෙත අත් තමනා භවිස් සන් ති; යථා දානං ෙත 
අත් තමනා ෙහොන් ති, තථා කරිස් සාමී’’ති. තස් මා ‘‘ෙතන හි භව’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ 
ෙනගමාති නිගමවාසිෙනො. ජානපදාති ජනපදවාසිෙනො. ආමන් තයතන් ති ආමන් ෙතතු 
ජානාෙපතු. යං මම අස් සාති යං තුම් හාකං අනුජානනං මම භෙවය්ය. අමච් චාති 
පියසහායකා. පාරිසජ් ජාති ෙසසා ආණත් තිකාරකා. යජතං භවං රාජාති යජතු භවං, 
ෙත කිර – අයං රාජා ‘‘අහං ඉස ්සෙරො’’ති පසය් හ දානං අදත් වා අම් ෙහ ආමන් ෙතසි, 
අෙහොෙනන සුට් ඨු කත’’න් ති අත් තමනා එවමාහංසු. අනාමන් තිෙත පනස් ස 
යඤ් ඤට් ඨානං දස් සනායපි න ගච් ෙඡය ං. යඤ් ඤකාෙලො මහාරාජාති 
ෙදය්යධම් මස් මිඤ් හි අසති මහල් ලකකාෙල ච එවරූපං දානං දාතුං න සක් කා, ත් වං 
පන මහාධෙනො ෙචව තරුෙණො ච, එෙතන ෙත යඤ් ඤකාෙලොති දස ්ෙසන් තා වදන් ති. 
අනුමතිපක් ඛාති අනුමතියා පක් ඛා, අනුමතිදායකාති අත් ෙථො. පරික් ඛාරා භවන් තීති 
පරිවාරා භවන් ති. ‘‘රෙථො සීලපරික් ඛාෙරො, ඣානක් ෙඛො චක් කවීරිෙයො’’ති (සං. නි. 
5.4) එත් ථ පන අලඞ් කාෙරො පරික් ඛාෙරොති වුත් ෙතො. 

අට් ඨපරික් ඛාරවණ් ණනා 

340. අට් ඨහඞ් ෙගහීති උභෙතො සුජාතාදීහි අට් ඨහි අඞ් ෙගහි. යසසාති 
ආණාඨපනසමත් ථතාය. සද් ෙධොති දානස් ස ඵලං අත් ථීති සද් දහති. දායෙකොති 
දානසූෙරො. න සද් ධාමත් තෙකෙනව තිට් ඨති, පරිච් චජිතුම් පි සක් ෙකොතීති අත් ෙථො. 
දානපතීති යං දානං ෙදති, තස් ස පති හුත් වා ෙදති, න දාෙසො, න සහාෙයො. ෙයො හි 
අත් තනා මධුරං භුඤ ්ජති, පෙරසං අමධුරං ෙදති, ෙසො දානසඞ් ඛාතස් ස ෙදය්යධම් මස් ස 
දාෙසො හුත් වා ෙදති. ෙයො යං අත් තනා භුඤ් ජති, තෙදව ෙදති, ෙසො සහාෙයො හුත් වා 
ෙදති. ෙයො පන අත් තනා ෙයන ෙකනචි යාෙපති, පෙරසං මධුරං ෙදති, ෙසො පති 
ෙජට් ඨෙකො සාමී හුත් වා ෙදති, අයං තාදිෙසොති අත් ෙථො. 
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සමණබාහ් මණකපණද් ධිකවණිබ් බකයාචකානන් ති එත් ථ සමිතපාපා සමණා, 
බාහිතපාපා බාහ් මණා. කපණාති දුග් ගතා දලිද් දමනුස් සා. අද් ධිකාති පථාවිෙනො. 
වණිබ් බකාති ෙය – ‘‘ඉට් ඨං දින් නං, කන් තං, මනාපං, කාෙලන අනවජ් ජං දින් නං, 
දදං චිත් තං පසාෙදය්ය, ගච් ඡතු භවං බහ ්මෙලොක’’න් තිආදිනා නෙයන දානස් ස 
වණ් ණං ෙථොමයමානා විචරන් ති. යාචකාති ෙය – ‘‘පසතමත් තං ෙදථ, සරාවමත් තං 
ෙදථා’’තිආදීනි වත් වා යාචමානා විචරන් ති. ඔපානභූෙතොති උදපානභූෙතො. සබ් ෙබසං 
සාධාරණපරිෙභොෙගො, චතුමහාපෙථ ඛතෙපොක් ඛරණී විය හුත් වාති අත් ෙථො. 
සුතජාතස් සාති එත් ථ සුතෙමව සුතජාතං. අතීතානාගතපච් චුප් පන් ෙන අත් ෙථ 
චින් ෙතතුන් ති එත් ථ – ‘‘අතීෙත පුඤ් ඤස් ස කතත් තාෙයව ෙම අයං සම් පත් තී’’ති, 
එවං චින් ෙතන් ෙතො අතීතමත් ථං චින් ෙතතුං පටිබෙලො නාම ෙහොති. ‘‘ඉදානි පුඤ් ඤං 
කත් වාව අනාගෙත සක් කා සම් පත් තිං පාපුණිතු’’න් ති චින් ෙතන් ෙතො අනාගතමත් ථං 
චින් ෙතතුං පටිබෙලො නාම ෙහොති. ‘‘ඉදං පුඤ් ඤකම් මං නාම සප් පුරිසානං ආචිණ් ණං, 
මය් හඤ් ච ෙභොගාපි සංවිජ් ජන් ති, දායකචිත් තම් පි අත් ථි; හන් දාහං පුඤ ්ඤානි 
කෙරොමී’’ති චින් ෙතන් ෙතො පච් චුප් පන් නමත් ථං චින් ෙතතුං පටිබෙලො නාම ෙහොතීති 
ෙවදිතබ් ෙබො. ඉති ඉමානීති එවං යථා වුත් තානි එතානි. එෙතහි කිර අට් ඨහඞ් ෙගහි 
සමන් නාගතස් ස දානං සබ් බදිසාහි මහාජෙනො උපසඞ් කමති. ‘‘අයං දුජ් ජාෙතො 
කිත් තකං කාලං දස් සති, ඉදානි විප් පටිසාරී හුත් වා උපච් ඡින් දිස් සතී’’ති එවමාදීනි 
චින් ෙතත් වා න ෙකොචි උපසඞ් කමිතබ් බං මඤ් ඤති. තස් මා එතානි අට් ඨඞ් ගානි 
පරික් ඛාරා භවන් තීති වුත් තානි. 

චතුපරික් ඛාරාදිවණ් ණනා 

341. සුජං පග් ගණ් හන් තානන් ති මහායාගපටිග් ගණ් හනට් ඨාෙන දානකටච් ඡුං 
පග් ගණ් හන් තානං. ඉෙමහි චතූහීති එෙතහි සුජාතාදීහි. එෙතසු හි අසති – ‘‘එවං 
දුජ් ජාතස් ස සංවිධාෙනන පවත් තදානං කිත් තකං කාලං පවත් තිස් සතී’’තිආදීනි වත් වා 
උපසඞ් කමිතාෙරො න ෙහොන් ති. ගරහිතබ් බාභාවෙතො පන උපසඞ් කමන් තිෙයව. 
තස් මා ඉමානිපි පරික් ඛාරා භවන් තීති වුත් තානි. 

342. තිස් ෙසො විධා ෙදෙසසීති තීණි ඨපනානි ෙදෙසසි. ෙසො කිර චින් ෙතසි – 
‘‘දානං දදමානා නාම තිණ් ණං ඨානානං අඤ් ඤතරස් මිං චලන් ති හන් දාහං ඉමං 
රාජානං ෙතසු ඨාෙනසු පඨමතරඤ් ෙඤව නිච් චලං කෙරොමී’’ති. ෙතනස් ස තිස් ෙසො 
විධා ෙදෙසසීති. ෙසො ෙභොෙතො රඤ් ෙඤොති ඉදං කරණත් ෙථ සාමිවචනං. ෙභොතා 
රඤ් ඤාති වා පාෙඨො. විප් පටිසාෙරො න කරණීෙයොති ‘‘ෙභොගානං විගමෙහතුෙකො 
පච් ඡානුතාෙපො න කත් තබ් ෙබො, පුබ් බෙචතනා පන අචලා පතිට් ඨෙපතබ් බා, එවඤ් හි 
දානං මහප් ඵලං ෙහොතී’’ති දස් ෙසති. ඉතෙරසුපි ද් වීසු ඨාෙනසු එෙසව නෙයො. 
මුඤ් චෙචතනාපි හි පච් ඡාසමනුස් සරණෙචතනා ච නිච් චලාව කාතබ් බා. තථා 
අකෙරොන් තස් ස දානං න මහප් ඵලං ෙහොති, නාපි උළාෙරසු ෙභොෙගසු චිත් තං නමති, 
මහාෙරොරුවං උපපන් නස් ස ෙසට් ඨිගහපතිෙනො විය. 
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343. දසහාකාෙරහීති දසහි කාරෙණහි. තස් ස කිර එවං අෙහොසි – සචායං රාජා 
දුස් සීෙල දිස් වා – ‘‘නස් සති වත ෙම දානං, යස් ස ෙම එවරූපා දුස් සීලා භුඤ් ජන් තී’’ති 
සීලවන් ෙතසුපි විප් පටිසාරං උප් පාෙදස් සති, දානං න මහප් ඵලං භවිස් සති. 
විප් පටිසාෙරො ච නාම දායකානං පටිග් ගාහකෙතොව උප් පජ් ජති, හන් දස ්ස පඨමෙමව 
තං විප් පටිසාරං විෙනොෙදමීති. තස් මා දසහාකාෙරහි උපච් ඡිජ් ජිතුං යුත් තං 
පටිග් ගාහෙකසුපි විප් පටිසාරං විෙනොෙදසීති. ෙතසඤ් ෙඤව ෙතනාති ෙතසඤ් ෙඤව 
ෙතන පාෙපන අනිට් ෙඨො විපාෙකො භවිස් සති, න අඤ ්ෙඤසන් ති දස් ෙසති. යජතං 
භවන් ති ෙදතු භවං. සජ් ජතන් ති විස ්සජ් ජතු. අන් තරන් ති අබ් භන් තරං. 

344. ෙසොළසහි ආකාෙරහි චිත් තං සන් දස් ෙසසීති ඉධ බාහ් මෙණො රඤ ්ෙඤො 
මහාදානානුෙමොදනං නාම ආරද් ෙධො. තත් ථ සන් දස් ෙසසීති – ‘ඉදං දානං දාතා 
එවරූපං සම් පත් තිං ලභතී’ති දස ්ෙසත් වා දස් ෙසත් වා කෙථසි. සමාදෙපසීති තදත් ථං 
සමාදෙපත් වා කෙථසි. සමුත් ෙතෙජසීති විප් පටිසාරවිෙනොදෙනනස් ස චිත් තං 
ෙවොදාෙපසි. සම් පහංෙසසීති ‘සුන් දරං ෙත කතං, මහාරාජ, දානං දදමාෙනනා’ති ථුතිං 
කත් වා කෙථසි. වත් තා ධම් මෙතො නත් ථීති ධම් ෙමන සෙමන කාරෙණන වත් තා 
නත් ථි. 

345. න රුක් ඛා ඡිජ් ජිංසු යූපත් ථාය න දබ් භා ලූයිංසු බරිහිසත් ථායාති ෙය 
යූපනාමෙක මහාථම් ෙභ උස ්සාෙපත් වා – ‘‘අසුකරාජා අසුකාමච් ෙචො 
අසුකබාහ් මෙණො එවරූපං නාම මහායාගං යජතී’’ති නාමං ලිඛිත් වා ඨෙපන් ති. යානි 
ච දබ් භතිණානි ලායිත් වා වනමාලාසඞ් ෙඛෙපන යඤ් ඤසාලං පරික් ඛිපන් ති, භූමියං වා 
පත් ථරන් ති, ෙතපි න රුක් ඛා ඡිජ් ජිංසු, න දබ් භා ලූයිංසු. කිං පන ගාෙවො වා අජාදෙයො 
වා හඤ් ඤිස් සන් තීති දස් ෙසති. දාසාති අන් ෙතොෙගහදාසාදෙයො. ෙපස් සාති ෙය 
පුබ් බෙමව ධනං ගෙහත් වා කම් මං කෙරොන් ති. කම් මකරාති ෙය භත් තෙවතනං 
ගෙහත් වා කෙරොන් ති. දණ් ඩතජ් ජිතා නාම දණ් ඩයට් ඨිමුග් ගරාදීනි ගෙහත් වා – 
‘‘කම් මං කෙරොථ කෙරොථා’’ති එවං තජ් ජිතා. භයතජ් ජිතා නාම – සෙච කම් මං 
කෙරොසි, කුසලං. ෙනො ෙච කෙරොසි, ඡින් දිස් සාම වා බන් ධිස් සාම වා මාෙරස් සාම වාති 
එවං භෙයන තජ් ජිතා. එෙත පන න දණ් ඩතජ් ජිතා, න භයතජ් ජිතා, න අස් සුමුඛා 
ෙරොදමානා පරිකම් මානි අකංසු. අථ ෙඛො පියසමුදාචාෙරෙනව සමුදාචරියමානා 
අකංසු. න හි තත් ථ දාසං වා දාසාති, ෙපස් සං වා ෙපස් සාති, කම් මකරං වා 
කම් මකරාති ආලපන් ති. යථානාමවෙසෙනව පන පියසමුදාචාෙරන ආලපිත් වා 
ඉත් ථිපුරිසබලවන් තදුබ් බලානං අනුරූපෙමව කම් මං දස් ෙසත් වා – ‘‘ඉදඤ් චිදඤ් ච 
කෙරොථා’’ති වදන් ති. ෙතපි අත් තෙනො රුචිවෙසෙනව කෙරොන් ති. ෙතන වුත් තං – 
‘‘ෙය ඉච් ඡිංසු, ෙත අකංසු; ෙය න ඉච් ඡිංසු, න ෙත අකංසු. යං ඉච් ඡිංසු, තං අකංසු; යං 
න ඉච් ඡිංසු, න තං අකංසූ’’ති. සප් පිෙතලනවනීතදධිමධුඵාණිෙතන ෙචව ෙසො 
යඤ් ෙඤො නිට් ඨානමගමාසීති රාජා කිර බහිනගරස් ස චතූසු ද් වාෙරසු 
අන් ෙතොනගරස් ස ච මජ් ෙඣති පඤ් චසු ඨාෙනසු මහාදානසාලාෙයො කාරාෙපත් වා 
එෙකකිස් සාය සාලාය සතසහස් සං සතසහස් සං කත් වා දිවෙස දිවෙස 
පඤ් චසතසහස් සානි විස් සජ් ෙජත් වා සූරියුග් ගමනෙතො පට් ඨාය තස ්ස තස් ස කාලස් ස 
අනුරූෙපහි සහත් ෙථන සුවණ් ණකටච් ඡුං ගෙහත් වා පණීෙතහි 
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සප් පිෙතලාදිසම් මිස් ෙසෙහව යාගුඛජ් ජකභත් තබ්යඤ් ජනපානකාදීහි මහාජනං 
සන් තප් ෙපසි. භාජනානි පූෙරත් වා ගණ් හිතුකාමානං තෙථව දාෙපසි. සායණ් හසමෙය 
පන වත් ථගන් ධමාලාදීහි සම් පූෙජසි. සප් පිආදීනං පන මහාචාටිෙයො පූරාෙපත් වා – 
‘‘ෙයො යං පරිභුඤ් ජිතුකාෙමො, ෙසො තං පරිභුඤ් ජතූ’’ති අෙනකසෙතසු ඨාෙනසු 
ඨපාෙපසි. තං සන් ධාය වුත් තං – ‘‘සප් පිෙතලනවනීතදධිමධුඵාණිෙතන ෙචව ෙසො 
යඤ් ෙඤො නිට් ඨානමගමාසී’’ති. 

346. පහූතං සාපෙතය්යං ආදායාති බහුං ධනං ගෙහත් වා. ෙත කිර චින් ෙතසුං – 
‘‘අයං රාජා සප් පිෙතලාදීනි ජනපදෙතො අනාහරාෙපත් වා අත් තෙනො සන් තකෙමව 
නීහරිත් වා මහාදානං ෙදති. අම් ෙහහි පන ‘රාජා න කිඤ් චි ආහරාෙපතී’ති න යුත් තං 
තුණ් හී භවිතුං. න හි රඤ් ෙඤො ඝෙර ධනං අක් ඛයධම් මෙමව, අම් ෙහසු ච අෙදන් ෙතසු 
ෙකො අඤ් ෙඤො රඤ් ෙඤො දස් සති, හන් දස ්ස ධනං උපසංහරාමා’’ති ෙත ගාමභාෙගන 
ච නිගමභාෙගන ච නගරභාෙගන ච සාපෙතය්යං සංහරිත් වා සකටානි පූෙරත් වා 
රඤ් ෙඤො උපහරිංසු. තං සන් ධාය – ‘‘පහූතං සාපෙතය්ය’’න් තිආදිමාහ. 

347. පුරත් ථිෙමන යඤ් ඤවාටස් සාති පුරත් ථිමෙතො නගරද් වාෙර දානසාලාය 
පුරත් ථිමභාෙග. යථා පුරත් ථිමදිසෙතො ආගච් ඡන් තා ඛත් තියානං දානසාලාය යාගුං 
පිවිත් වා රඤ් ෙඤො දානසාලාය භුඤ් ජිත් වා නගරං පවිසන් ති. එවරූෙප ඨාෙන 
පට් ඨෙපසුං. දක් ඛිෙණන යඤ් ඤවාටස් සාති දක් ඛිණෙතො නගරද් වාෙර දානසාලාය 
වුත් තනෙයෙනව දක් ඛිණභාෙග පට් ඨෙපසුං. පච් ඡිමුත් තෙරසුපි එෙසව නෙයො. 

348. අෙහො යඤ් ෙඤො, අෙහො යඤ් ඤසම් පදාති බාහ් මණා සප් පිආදීහි 
නිට් ඨානගමනං සුත් වා – ‘‘යං ෙලොෙක මධුරං, තෙදව සමෙණො ෙගොතෙමො කෙථති, 
හන් දස ්ස යඤ් ඤං පසංසාමා’’ති තුට් ඨචිත් තා පසංසමානා එවමාහංසු. තුණ් හීභූෙතොව 
නිසින් ෙනො ෙහොතීති උපරි වත් තබ් බමත් ථං චින් තයමාෙනො නිස් සද් ෙදොව නිසින් ෙනො 
ෙහොති. අභිජානාති පන භවං ෙගොතෙමොති ඉදං බාහ් මෙණො පරිහාෙරන පුච් ඡන් ෙතො 
ආහ. ඉතරථා හි – ‘‘කිං පන ත් වං, ෙභො ෙගොතම, තදා රාජා අෙහොසි, උදාහු 
පුෙරොහිෙතො බාහ් මෙණො’’ති එවං උජුකෙමව පුච් ඡයමාෙනො අගාරෙවො විය ෙහොති. 

නිච් චදානඅනුකුලයඤ් ඤවණ් ණනා 

349. අත් ථි පන, ෙභො ෙගොතමාති – ඉදං බාහ් මෙණො ‘‘සකලජම් බුදීපවාසීනං 
උට් ඨාය සමුට් ඨාය දානං නාම දාතුං ගරුකං සකලජනපෙදො ච අත් තෙනො කම් මානි 
අකෙරොන් ෙතො නස් සිස් සති, අත් ථි නු ෙඛො අම් හාකම් පි ඉමම් හා යඤ් ඤා අඤ් ෙඤො 
යඤ් ෙඤො අප් පසමාරම් භතෙරො ෙචව මහප් ඵලතෙරො චා’’ති එතමත් ථං පුච් ඡන් ෙතො 
ආහ. නිච් චදානානීති ධුවදානානි නිච් චභත් තානි. අනුකුලයඤ් ඤානීති – ‘‘අම් හාකං 
පිතුපිතාමහාදීහි පවත් තිතානී’’ති කත් වා පච් ඡා දුග් ගතපුරිෙසහිපි වංසපරම් පරාය 
පවත් ෙතතබ් බානි යාගානි, එවරූපානි කිර සීලවන් ෙත උද් දිස් ස නිබද් ධදානානි 
තස් මිං කුෙල දලිද් දාපි න උපච් ඡින් දන් ති. 
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තතිදං වත් ථු – අනාථපිණ් ඩිකස් ස කිර ඝෙර පඤ ්ච නිච් චභත් තසතානි දීයිංසු. 
දන් තමයසලාකානි පඤ් චසතානි අෙහසුං. අථ තං කුලං අනුක් කෙමන දාලිද් දිෙයන 
අභිභූතං, එකා තස් මිං කුෙල දාරිකා එකසලාකෙතො උද් ධං දාතුං නාසක් ඛි. සාපි පච් ඡා 
ෙසතවාහනරජ් ජං ගන් ත් වා ඛලං ෙසොෙධත් වා ලද් ධධඤ් ෙඤන තං සලාකං අදාසි. 
එෙකො ෙථෙරො රඤ් ෙඤො ආෙරොෙචසි. රාජා තං ආෙනත් වා අග් ගමෙහසිට් ඨාෙන 
ඨෙපසි. සා තෙතො පට් ඨාය පුන පඤ් චපි සලාකභත් තසතානි පවත් ෙතසි. 

දණ් ඩප් පහාරාති – ‘‘පටිපාටියා තිට් ඨථ තිට් ඨථා’’ති උජුං ගන් ත් වා ගණ් හථ 
ගණ් හථාති ච ආදීනි වත් වා දීයමානා දණ් ඩප් පහාරාපි ගලග් ගාහාපි දිස් සන් ති. අයං 
ෙඛො, බාහ් මණ, ෙහතු…ෙප.… මහානිසංසතරඤ් චාති. එත් ථ යස ්මා මහායඤ් ෙඤ 
විය ඉමස ්මිං සලාකභත් ෙත න බහූහි ෙවය්යාවච් චකෙරහි වා උපකරෙණහි වා 
අත් ෙථො අත් ථි, තස් මා එතං අප් පට් ඨතරං. යස් මා ෙචත් ථ න බහූනං 
කම් මච් ෙඡදවෙසන පීළාසඞ් ඛාෙතො සමාරම් ෙභො අත් ථි, තස් මා අප් පසමාරම් භතරං. 
යස් මා ෙචතං සඞ් ඝස් ස යිට් ඨං පරිච් චත් තං, තස් මා යඤ් ඤන් ති වුත් තං, යස් මා පන 
ඡළඞ් ගසමන් නාගතාය දක් ඛිණාය මහාසමුද් ෙද උදකස් ෙසව න සුකරං 
පුඤ් ඤාභිසන් දස ්ස පමාණං කාතුං, ඉදඤ් ච තථාවිධං. තස ්මා තං මහප් ඵලතරඤ් ච 
මහානිසංසතරඤ් චාති ෙවදිතබ් බං. ඉදං සුත් වා බාහ් මෙණො චින් ෙතසි – ඉදම් පි 
නිච් චභත් තං උට් ඨාය සමුට් ඨාය දදෙතො දිවෙස දිවෙස එකස් ස කම් මං නස් සති. 
නවනෙවො උස ්සාෙහො ච ජෙනතබ් ෙබො ෙහොති, අත් ථි නු ෙඛො ඉෙතොපි අඤ් ෙඤො 
යඤ් ෙඤො අප් පට් ඨතෙරො ච අප් පසමාරම් භතෙරො චාති. තස ්මා ‘‘අත් ථි පන, ෙභො 
ෙගොතමා’’තිආදිමාහ. තත් ථ යස ්මා සලාකභත් ෙත කිච් චපරිෙයොසානං නත් ථි, 
එෙකන උට් ඨාය සමුට් ඨාය අඤ ්ඤං කම් මං අකත් වා සංවිධාතබ් බෙමව. විහාරදාෙන 
පන කිච් චපරිෙයොසානං අත් ථි. පණ් ණසාලං වා හි කාෙරතුං ෙකොටිධනං 
විස් සජ් ෙජත් වා මහාවිහාරං වා, එකවාරං ධනපරිච් චාගං කත් වා කාරිතං 
සත් තට් ඨවස් සානිපි වස් සසතම් පි වස ්සසහස් සම් පි ගච් ඡතිෙයව. ෙකවලං 
ජිණ් ණපතිතට් ඨාෙන පටිසඞ් ඛරණමත් තෙමව කාතබ් බං ෙහොති. තස් මා ඉදං 
විහාරදානං සලාකභත් තෙතො අප් පට් ඨතරං අප් පසමාරම් භතරඤ් ච ෙහොති. යස ්මා 
පෙනත් ථ සුත් තන් තපරියාෙයන යාවෙදව සීතස ්ස පටිඝාතායාති ආදෙයො නවානිසංසා 
වුත් තා, ඛන් ධකපරියාෙයන. 

‘‘සීතං උණ් හං පටිහන් ති, තෙතො වාළමිගානි ච; 
සිරිංසෙප ච මකෙස ච, සිසිෙර චාපි වුට් ඨිෙයො. 

තෙතො වාතාතෙපො ෙඝොෙරො, සඤ් ජාෙතො පටිහඤ් ඤති; 
ෙලණත් ථඤ් ච සුඛත් ථඤ් ච, ඣායිතුඤ් ච විපස් සිතුං. 

විහාරදානං සඞ් ඝස් ස, අග් ගං බුද් ෙධන වණ් ණිතං; 
තස් මා හි පණ් ඩිෙතො ෙපොෙසො, සම් පස් සං අත් ථමත් තෙනො; 
විහාෙර කාරෙය රම් ෙම, වාසෙයත් ථ බහුස් සුෙත. 
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තස් මා අන් නඤ් ච පානඤ් ච, වත් ථෙසනාසනානි ච; 
දෙදය උජුභූෙතසු, විප් පසන් ෙනන ෙචතසා. 

ෙත තස් ස ධම් මං ෙදෙසන් ති, සබ් බදුක් ඛාපනූදනං; 
යං ෙසො ධම් මං ඉධඤ් ඤාය, පරිනිබ් බාති අනාසෙවො’’ති. (චූළව. 295); 

සත් තරසානිසංසා වුත් තා. තස ්මා එතං සලාකභත් තෙතො මහප් ඵලතරඤ් ච 
මහානිසංසතරඤ් චාති ෙවදිතබ් බං. සඞ් ඝස ්ස පන පරිච් චත් තත් තාව යඤ් ෙඤොති 
වුච් චති. ඉදම් පි සුත් වා බාහ් මෙණො චින් ෙතසි – ‘‘ධනපරිච් චාගං කත් වා විහාරදානං 
නාම දුක් කරං, අත් තෙනො සන් තකා හි කාකණිකාපි පරස් ස දුප් පරිච් චජා, හන් දාහං 
ඉෙතොපි අප් පට් ඨතරඤ් ච අප් පසමාරම් භතරඤ් ච යඤ් ඤං පුච් ඡාමී’’ති. තෙතො තං 
පුච් ඡන් ෙතො – ‘‘අත් ථි පන ෙභො’’තිආදිමාහ. 

350-351. තත් ථ යස ්මා සකිං පරිච් චත් ෙතපි විහාෙර පුනප් පුනං 
ඡාදනඛණ් ඩඵුල් ලප් පටිසඞ් ඛරණාදිවෙසන කිච් චං අත් ථිෙයව, සරණං පන 
එකභික් ඛුස් ස වා සන් තිෙක සඞ් ඝස් ස වා ගණස් ස වා සකිං ගහිතං ගහිතෙමව ෙහොති, 
නත් ථි තස ්ස පුනප් පුනං කත් තබ් බතා, තස් මා තං විහාරදානෙතො අප් පට් ඨතරඤ් ච 
අප් පසමාරම් භතරඤ් ච ෙහොති. යස් මා ච සරණගමනං නාම තිණ් ණං රතනානං 
ජීවිතපරිච් චාගමයං පුඤ් ඤකම් මං සග් ගසම් පත් තිං ෙදති, තස් මා මහප් ඵලතරඤ් ච 
මහානිසංසතරඤ් චාති ෙවදිතබ් බං. තිණ් ණං පන රතනානං ජීවිතපරිච් චාගවෙසන 
යඤ් ෙඤොති වුච් චති. 

352. ඉදං සුත් වා බාහ් මෙණො චින් ෙතසි – ‘‘අත් තෙනො ජීවිතං නාම පරස් ස 
පරිච් චජිතුං දුක් කරං, අත් ථි නු ෙඛො ඉෙතොපි අප් පට් ඨතෙරො යඤ් ෙඤො’’ති තෙතො තං 
පුච් ඡන් ෙතො පුන ‘‘අත් ථි පන, ෙභො ෙගොතමා’’තිආදිමාහ. තත් ථ පාණාතිපාතා 
ෙවරමණීතිආදීසු ෙවරමණී නාම විරති. සා තිවිධා ෙහොති – සම් පත් තවිරති, 
සමාදානවිරති ෙසතුඝාතවිරතීති. තත් ථ ෙයො සික් ඛාපදානි අගෙහත් වාපි ෙකවලං 
අත් තෙනො ජාතිෙගොත් තකුලාපෙදසාදීනි අනුස් සරිත් වා – ‘‘න ෙම ඉදං පතිරූප’’න් ති 
පාණාතිපාතාදීනි න කෙරොති, සම් පත් තවත් ථුං පරිහරති. තෙතො ආරකා විරමති. තස ්ස 
සා විරති සම් පත් තවිරතීති ෙවදිතබ් බා. 

‘‘අජ් ජතග් ෙග ජීවිතෙහතුපි පාණං න හනාමී’’ති වා ‘‘පාණාතිපාතා විරමාමී’’ති 
වා ‘‘ෙවරමණිං සමාදියාමී’’ති වා එවං සික් ඛාපදානි ගණ් හන් තස් ස පන විරති 
සමාදානවිරතීති ෙවදිතබ් බා. 

අරියසාවකානං පන මග් ගසම් පයුත් තා විරති ෙසතුඝාතවිරති නාම. තත් ථ පුරිමා 
ද් ෙව විරතිෙයො යං ෙවොෙරොපනාදිවෙසන වීතික් කමිතබ් බං ජීවිතින් දියාදිවත් ථු, තං 
ආරම් මණං කත් වා පවත් තන් ති. පච් ඡිමා නිබ් බානාරම් මණාව. එත් ථ ච ෙයො පඤ් ච 
සික් ඛාපදානි එකෙතො ගණ් හති, තස් ස එකස් මිං භින් ෙන සබ් බානි භින් නානි ෙහොන් ති. 
ෙයො එෙකකං ගණ් හති, ෙසො යං වීතික් කමති, තෙදව භිජ් ජති. ෙසතුඝාතවිරතියා පන 
ෙභෙදො නාම නත් ථි, භවන් තෙරපි හි අරියසාවෙකො ජීවිතෙහතුපි ෙනව පාණං හනති 
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න සුරං පිවති. සෙචපිස් ස සුරඤ් ච ඛීරඤ් ච මිස් ෙසත් වා මුෙඛ පක් ඛිපන් ති, ඛීරෙමව 
පවිසති, න සුරා. යථා කිං? ෙකොඤ් චසකුණානං ඛීරමිස් සෙක උදෙක ඛීරෙමව 
පවිසති? න උදකං. ඉදං ෙයොනිසිද් ධන් ති ෙච, ඉදං ධම් මතාසිද් ධන් ති ච ෙවදිතබ් බං. 
යස් මා පන සරණගමෙන දිට් ඨිඋජුකකරණං නාම භාරියං. සික් ඛාපදසමාදාෙන පන 
විරතිමත් තකෙමව. තස් මා එතං යථා වා තථා වා ගණ් හන් තස් සාපි සාධුකං 
ගණ් හන් තස් සාපි අප් පට් ඨතරඤ් ච අප් පසමාරම් භතරඤ් ච. පඤ් චසීලසදිසස් ස පන 
දානස් ස අභාවෙතො එත් ථ මහප් ඵලතා මහානිසංසතා ච ෙවදිතබ් බා. වුත් තඤ් ෙහතං – 

‘‘පඤ් චිමානි, භික් ඛෙව, දානානි මහාදානානි අග් ගඤ් ඤානි රත් තඤ් ඤානි 
වංසඤ් ඤානි ෙපොරාණානි අසංකිණ් ණානි අසංකිණ් ණපුබ් බානි න සඞ් කියන් ති 
න සඞ් කියිස් සන් ති අප් පටිකුට් ඨානි සමෙණහි බාහ් මෙණහි විඤ් ඤූහි. කතමානි 
පඤ් ච? ඉධ, භික් ඛෙව, අරියසාවෙකො පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා 
පටිවිරෙතො ෙහොති. පාණාතිපාතා පටිවිරෙතො, භික් ඛෙව, අරියසාවෙකො 
අපරිමාණානං සත් තානං අභයං ෙදති, අෙවරං ෙදති අබ්යාපජ් ඣං ෙදති. 
අපරිමාණානං සත් තානං අභයං දත් වා අෙවරං දත් වා අබ්යාපජ් ඣං දත් වා 
අපරිමාණස් ස අභයස් ස අෙවරස් ස අබ්යාපජ් ඣස් ස භාගී ෙහොති. ඉදං, භික් ඛෙව, 
පඨමං දානං මහාදානං…ෙප.… විඤ් ඤූහීති. 

පුන චපරං, භික් ඛෙව, අරියසාවෙකො අදින් නාදානං පහාය…ෙප.… 
කාෙමසුමිච් ඡාචාරං පහාය…ෙප.… මුසාවාදං පහාය…ෙප.… 
සුරාෙමරයමජ් ජපමාදට් ඨානං පහාය…ෙප.… ඉමානි ෙඛො, භික් ඛෙව, පඤ් ච 
දානානි මහාදානානි අග් ගඤ් ඤානි…ෙප.… විඤ් ඤූහී’’ති (අ. නි. 8.39). 

ඉදඤ් ච පන සීලපඤ් චකං – ‘‘අත් තසිෙනහඤ් ච ජීවිතසිෙනහඤ් ච පරිච් චජිත් වා 
රක් ඛිස් සාමී’’ති සමාදින් නතාය යඤ් ෙඤොති වුච් චති. තත් ථ කිඤ් චාපි පඤ් චසීලෙතො 
සරණගමනෙමව ෙජට් ඨකං, ඉදං පන සරණගමෙනෙයව පතිට් ඨාය 
රක් ඛිතසීලවෙසන මහප් ඵලන් ති වුත් තං. 

353. ඉදම් පි සුත් වා බාහ් මෙණො චින් ෙතසි – ‘‘පඤ් චසීලං නාම රක් ඛිතුං ගරුකං, 
අත් ථි නු ෙඛො අඤ ්ඤං කිඤ් චි ඊදිසෙමව හුත් වා ඉෙතො අප් පට් ඨතරඤ් ච 
මහප් ඵලතරඤ් චා’’ති. තෙතො තං පුච් ඡන් ෙතො පුනපි – ‘‘අත් ථි පන, ෙභො 
ෙගොතමා’’තිආදිමාහ. අථස ්ස භගවා තිවිධසීලපාරිපූරියං ඨිතස ්ස පඨමජ් ඣානාදීනං 
යඤ් ඤානං අප් පට් ඨතරඤ් ච මහප් ඵලතරඤ් ච දස ්ෙසතුකාෙමො බුද් ධුප් පාදෙතො 
පට් ඨාය ෙදසනං ආරභන් ෙතො ‘‘ඉධ බාහ් මණා’’තිආදිමාහ. තත් ථ යස ්මා ෙහට් ඨා 
වුත් ෙතහි ගුෙණහි සමන් නාගෙතො පඨමං ඣානං, පඨමජ් ඣානාදීසු ඨිෙතො 
දුතියජ් ඣානාදීනි නිබ් බත් ෙතන් ෙතො න කිලමති, තස් මා තානි අප් පට් ඨානි 
අප් පසමාරම් භානි. යස් මා පෙනත් ථ පඨමජ් ඣානං එකං කප් පං බහ් මෙලොෙක ආයුං 
ෙදති. දුතියං අට් ඨකප් ෙප. තතියං චතුසට් ඨිකප් ෙප. චතුත් ථං පඤ් චකප් පසතානි. 
තෙදව ආකාසානඤ් චායතනාදිසමාපත් තිවෙසන භාවිතං වීසති, චත් තාලීසං, සට් ඨි, 
චතුරාසීති ච කප් පසහස් සානි ආයුං ෙදති; තස් මා මහප් ඵලතරඤ් ච මහානිසංසතරඤ් ච. 
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නීවරණාදීනං පන පච් චනීකානං ධම් මානං පරිච් චත් තත් තා තං යඤ් ඤන් ති 
ෙවදිතබ් බං. 

විපස් සනාඤාණම් පි යස් මා චතුත් ථජ් ඣානපරිෙයොසාෙනසු ගුෙණසු පතිට් ඨාය 
නිබ් බත් ෙතන් ෙතො න කිලමති, තස් මා අප් පට් ඨං අප් පසමාරම් භං; 
විපස් සනාසුඛසදිසස් ස පන සුඛස් ස අභාවා මහප් ඵලං. පච් චනීකකිෙලසපරිච් චාගෙතො 
යඤ් ෙඤොති. මෙනොමයිද් ධිපි යස් මා විපස් සනාඤාෙණ පතිට් ඨාය නිබ් බත් ෙතන් ෙතො 
න කිලමති, තස් මා අප් පට් ඨා අප් පසමාරම් භා; අත් තෙනො 
සදිසරූපනිම් මානසමත් ථතාය මහප් ඵලා. අත් තෙනො පච් චනීකකිෙලසපරිච් චාගෙතො 
යඤ් ෙඤො. ඉද් ධිවිධඤාණාදීනිපි යස් මා මෙනොමයඤාණාදීසු පතිට් ඨාය 
නිබ් බත් ෙතන් ෙතො න කිලමති, තස් මා අප් පට් ඨානි අප් පසමාරම් භානි, අත් තෙනො 
අත් තෙනො පච් චනීකකිෙලසප් පහානෙතො යඤ් ෙඤො. ඉද් ධිවිධං පෙනත් ථ 
නානාවිධවිකුබ් බනදස් සනසමත් ථතාය. දිබ් බෙසොතං ෙදවමනුස් සානං 
සද් දසවනසමත් ථතාය; ෙචෙතොපරියඤාණං පෙරසං 
ෙසොළසවිධචිත් තජානනසමත් ථතාය; පුබ් ෙබනිවාසානුස් සතිඤාණං 
ඉච් ඡිතිච් ඡිතට් ඨානසමනුස් සරණසමත් ථතාය; දිබ් බචක් ඛු 
ඉච් ඡිතිච් ඡිතරූපදස ්සනසමත් ථතාය; ආසවක් ඛයඤාණං 
අතිපණීතෙලොකුත් තරමග් ගසුඛනිප් ඵාදනසමත් ථතාය මහප් ඵලන් ති ෙවදිතබ් බං. 
යස් මා පන අරහත් තෙතො විසිට් ඨතෙරො අඤ් ෙඤො යඤ් ෙඤො නාම නත් ථි, තස් මා 
අරහත් තනිකූෙටෙනව ෙදසනං සමාෙපන් ෙතො – ‘‘අයම් පි ෙඛො, 
බාහ් මණා’’තිආදිමාහ. 

කූටදන් තඋපාසකත් තපටිෙවදනාවණ් ණනා 

354-358. එවං වුත් ෙතති එවං භගවතා වුත් ෙත ෙදසනාය පසීදිත් වා සරණං 
ගන් තුකාෙමො කූටදන් ෙතො බාහ් මෙණො – ‘එතං අභික් කන් තං ෙභො, ෙගොතමා’තිආදිකං 
වචනං අෙවොච. උපවායතූති උපගන් ත් වා සරීරදරථං නිබ් බාෙපන් ෙතො තනුසීතෙලො 
වාෙතො වායතූති. ඉදඤ් ච පන වත් වා බාහ් මෙණො පුරිසං ෙපෙසසි – ‘‘ගච් ඡ, තාත, 
යඤ් ඤවාටං පවිසිත් වා සබ් ෙබ ෙත පාණෙයො බන් ධනා ෙමොෙචහී’’ති. ෙසො ‘‘සාධූ’’ති 
පටිස් සුණිත් වා තථා කත් වා ආගන් ත් වා ‘‘මුත් තා ෙභො, ෙත පාණෙයො’’ති ආෙරොෙචසි. 
යාව බාහ් මෙණො තං පවත් තිං න සුණි, න තාව භගවා ධම් මං ෙදෙසසි. කස ්මා? 
‘‘බාහ් මණස් ස චිත් ෙත ආකුලභාෙවො අත් ථී’’ති. සුත් වා පනස් ස ‘‘බහූ වත ෙම පාණා 
ෙමොචිතා’’ති චිත් තචාෙරො විප් පසීදති. භගවා තස් ස විප් පසන් නමනතං ඤත් වා 
ධම් මෙදසනං ආරභි. තං සන් ධාය – ‘‘අථ ෙඛො භගවා’’තිආදි වුත් තං. පුන 
‘කල් ලචිත් ත’න් තිආදි ආනුපුබ් බිකථානුභාෙවන වික් ඛම් භිතනීවරණතං සන් ධාය 
වුත් තං. ෙසසං උත් තානත් ථෙමවාති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථායං 

කූටදන් තසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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6. මහාලිසුත් තවණ් ණනා 

බාහ් මණදූතවත් ථුවණ් ණනා 

359. එවං ෙම සුතං – එකං සමයං භගවා ෙවසාලියන් ති මහාලිසුත් තං. තතායං 
අපුබ් බපදවණ් ණනා. ෙවසාලියන් ති පුනප් පුනං විසාලභාවූපගමනෙතො ෙවසාලීති 
ලද් ධනාමෙක නගෙර. මහාවෙනති බහිනගෙර හිමවන් ෙතන සද් ධිං එකාබද් ධං 
හුත් වා ඨිතං සයං ජාතවනං අත් ථි, යං මහන් තභාෙවෙනව මහාවනන් ති වුච් චති, 
තස් මිං මහාවෙන. කූටාගාරසාලායන් ති තස් මිං වනසණ් ෙඩ සඞ් ඝාරාමං පතිට් ඨෙපසුං. 
තත් ථ කණ් ණිකං ෙයොෙජත් වා ථම් භානං උපරි කූටාගාරසාලාසඞ් ෙඛෙපන 
ෙදවවිමානසදිසං පාසාදං අකංසු, තං උපාදාය සකෙලොපි සඞ් ඝාරාෙමො 
‘‘කූටාගාරසාලා’’ති පඤ් ඤායිත් ථ. භගවා තං ෙවසාලිං උපනිස ්සාය තස් මිං 
සඞ් ඝාරාෙම විහරති. ෙතන වුත් තං – ‘‘ෙවසාලියං විහරති මහාවෙන 
කූටාගාරසාලාය’’න් ති. ෙකොසලකාති ෙකොසලරට් ඨවාසිෙනො. මාගධකාති 
මගධරට් ඨවාසිෙනො. කරණීෙයනාති අවස් සං කත් තබ් බකම් ෙමන. යඤ ්හි අකාතුම් පි 
වට් ටති, තං කිච් චන් ති වුච් චති, යං අවස ්සං කාතබ් බෙමව, තං කරණීයං නාම. 

360. පටිසල් ලීෙනො භගවාති නානාරම් මණචාරෙතො පටික් කම් ම සල් ලීෙනො 
නිලීෙනො, එකීභාවං උපගම් ම එකත් තාරම් මෙණ ඣානරතිං අනුභවතීති අත් ෙථො. 
තත් ෙථවාති තස ්මිඤ් ෙඤව විහාෙර. එකමන් තන් ති තස් මා ඨානා අපක් කම් ම තාසු 
තාසු රුක් ඛච් ඡායාසු නිසීදිංසු. 

ඔට් ඨද් ධලිච් ඡවීවත් ථුවණ් ණනා 

361. ඔට් ඨද් ෙධොති අද් ෙධොට් ඨතාය එවංලද් ධනාෙමො. මහතියා ලිච් ඡවීපරිසායාති 
පුෙරභත් තං බුද් ධප් පමුඛස් ස භික් ඛුසඞ් ඝස් ස දානං දත් වා භගවෙතො සන් තිෙක 
උෙපොසථඞ් ගානි අධිට් ඨහිත් වා ගන් ධමාලාදීනි ගාහාෙපත් වා උග් ෙඝොසනාය මහතිං 
ලිච් ඡවිරාජපරිසං සන් නිපාතාෙපත් වා තාය 
නීලපීතාදිවණ් ණවත් ථාභරණවිෙලපනපටිමණ් ඩිතාය තාවතිංසපරිසසප් පටිභාගාය 
මහතියා ලිච් ඡවිපරිසාය සද් ධිං උපසඞ් කමි. අකාෙලො ෙඛො මහාලීති තස් ස 
ඔට් ඨද් ධස් ස මහාලීති මූලනාමං, ෙතන මූලනාමමත් ෙතන නං ෙථෙරො මහාලීති 
ආලපති. එකමන් තං නිසීදීති පතිරූපාසු රුක් ඛච් ඡායාසු තාය ලිච් ඡවිපරිසාය සද් ධිං 
රතනත් තයස් ස වණ් ණං කථයන් ෙතො නිසීදි. 

362. සීෙහො සමණුද් ෙදෙසොති ආයස් මෙතො නාගිතස් ස භාගිෙනෙය්යො 
සත් තවස් සකාෙල පබ් බජිත් වා සාසෙන යුත් තපයුත් ෙතො ‘‘සීෙහො’’ති එවංනාමෙකො 
සාමෙණෙරො, ෙසො කිර තං මහාපරිසං දිස ්වා – ‘‘අයං පරිසා මහතී, සකලං විහාරං 
පූෙරත් වා නිසින් නා, අද් ධා භගවා අජ් ජ ඉමිස් සා පරිසාය මහන් ෙතන උස් සාෙහන 
ධම් මං ෙදෙසස් සති, යංනූනාහං උපජ් ඣායස් සාචික් ඛිත් වා භගවෙතො මහාපරිසාය 
සන් නිපතිතභාවං ආෙරොචාෙපය්ය’’න් ති චින් ෙතත් වා ෙයනායස් මා නාගිෙතො 
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ෙතනුපසඞ් කමි. භන් ෙත කස් සපාති ෙථරං ෙගොත් ෙතන ආලපති. එසා ජනතාති එෙසො 
ජනසමූෙහො. 

ත් වඤ් ෙඤව භගවෙතො ආෙරොෙචහීති සීෙහො කිර භගවෙතො විස් සාසිෙකො, 
අයඤ් හි ෙථෙරො ථූලසරීෙරො, ෙතනස් ස සරීරගරුතාය උට් ඨානනිසජ් ජාදීසු 
ආලසියභාෙවො ඊසකං අප් පහීෙනො විය ෙහොති. අථායං සාමෙණෙරො භගවෙතො 
කාෙලන කාලං වත් තං කෙරොති. ෙතන නං ෙථෙරො ‘‘ත් වම් පි දසබලස් ස 
විස් සාසිෙකො’’ති වත් වා ගච් ඡ ත් වඤ් ෙඤවාෙරොෙචහීති ආහ. විහාරපච් ඡායායන් ති 
විහාරඡායායං, කූටාගාරමහාෙගහච් ඡායාය ඵරිෙතොකාෙසති අත් ෙථො. සා කිර 
කූටාගාරසාලා දක් ඛිණුත් තරෙතො දීඝා පාචීනමුඛා, ෙතනස් සා පුරෙතො මහතී ඡායා 
පත් ථටා ෙහොති, සීෙහො තත් ථ භගවෙතො ආසනං පඤ ්ඤෙපසි. 

363. අථ ෙඛො භගවා ද් වාරන් තෙරහි ෙචව වාතපානන් තෙරහි ච නික් ඛමිත් වා 
විධාවන් තාහි විප් ඵරන් තීහි ඡබ් බණ් ණාහි බුද් ධරස් මීහි සංසූචිතනික් ඛමෙනො 
වලාහකන් තරෙතො පුණ් ණචන් ෙදො විය කූටාගාරසාලෙතො නික් ඛමිත් වා 
පඤ් ඤත් තවරබුද් ධාසෙන නිසීදි. ෙතන වුත් තං – ‘‘අථ ෙඛො භගවා විහාරා නික් ඛම් ම 
විහාරපච් ඡායාය පඤ් ඤත් ෙත ආසෙන නිසීදී’’ති. 

364-365. පුරිමානි, භන් ෙත, දිවසානි පුරිමතරානීති එත් ථ හිෙය්යො දිවසං පුරිමං 
නාම, තෙතො පරං පුරිමතරං. තෙතො පට් ඨාය පන සබ් බානි පුරිමානි ෙචව පුරිමතරානි 
ච ෙහොන් ති. යදග් ෙගති මූලදිවසෙතො පට් ඨාය යං දිවසං අග් ගං පරෙකොටිං කත් වා 
විහරාමීති අත් ෙථො, යාව විහාසින් ති වුත් තං ෙහොති. ඉදානි තස් ස පරිමාණං 
දස් ෙසන් ෙතො ‘‘නචිරං තීණි වස ්සානී’’ති ආහ. අථ වා යදග් ෙගති යං දිවසං අග් ගං 
කත් වා නචිරං තීණි වස් සානි විහරාමීතිපි අත් ෙථො. යං දිවසං ආදිං කත් වා නචිරං 
විහාසිං තීණිෙයව වස් සානීති වුත් තං ෙහොති. අයං කිර භගවෙතො පත් තචීවරං 
ගණ් හන් ෙතො තීණි සංවච් ඡරානි භගවන් තං උපට් ඨාසි, තං සන් ධාය එවං වදති. 
පියරූපානීති පියජාතිකානි සාතජාතිකානි. කාමූපසංහිතානීති කාමස් සාදයුත් තානි. 
රජනීයානීති රාගජනකානි. ෙනො ච ෙඛො දිබ් බානි සද් දානීති කස් මා සුනක් ඛත් ෙතො 
තානි න සුණාති? ෙසො කිර භගවන් තං උපසඞ් කමිත් වා දිබ් බචක් ඛුපරිකම් මං යාචි, 
තස් ස භගවා ආචික් ඛි, ෙසො යථානුසිට් ඨං පටිපන් ෙනො දිබ් බචක් ඛුං උප් පාෙදත් වා 
ෙදවතානං රූපානි දිස් වා චින් ෙතසි ‘‘ඉමස් මිං සරීරසණ් ඨාෙන සද් ෙදන මධුෙරන 
භවිතබ් බං, කථං නු ෙඛො නං සුෙණය්ය’’න් ති භගවන් තං උපසඞ් කමිත් වා 
දිබ් බෙසොතපරිකම් මං පුච් ඡි. අයඤ් ච අතීෙත එකං සීලවන් තං භික් ඛුං 
කණ් ණසක් ඛලියං පහරිත් වා බධිරමකාසි. තස ්මා පරිකම් මං කෙරොන් ෙතොපි අභබ් ෙබො 
දිබ් බෙසොතාධිගමාය. ෙතනස් ස න භගවා පරිකම් මං කෙථසි. ෙසො එත් තාවතා භගවති 
ආඝාතං බන් ධිත් වා චින් ෙතසි – ‘‘අද් ධා සමණස් ස ෙගොතමස් ස එවං ෙහොති – ‘අහම් පි 
ඛත් තිෙයො අයම් පි ඛත් තිෙයො, සචස් ස ඤාණං වඩ් ඪිස් සති, අයම් පි සබ් බඤ් ඤූ 
භවිස් සතී’ති උසූයාය මය් හං න කෙථසී’’ති. ෙසො අනුක් කෙමන ගිහිභාවං පත් වා 
තමත් ථං මහාලිලිච් ඡවිෙනො කෙථන් ෙතො එවමාහ. 
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366-371. එකංසභාවිෙතොති එකංසාය එකෙකොට් ඨාසාය භාවිෙතො, දිබ් බානං වා 
රූපානං දස් සනත් ථාය දිබ් බානං වා සද් දානං සවනත් ථාය භාවිෙතොති අත් ෙථො. 
තිරියන් ති අනුදිසාය. උභයංසභාවිෙතොති උභයංසාය උභයෙකොට් ඨාසාය භාවිෙතොති 
අත් ෙථො. අයං ෙඛො මහාලි ෙහතූති අයං දිබ් බානංෙයව රූපානං දස් සනාය 
එකංසභාවිෙතො සමාධි ෙහතු. ඉමමත් ථං සුත් වා ෙසො ලිච් ඡවී චින් ෙතසි – ‘‘ඉදං 
දිබ් බෙසොෙතන සද් දසුණනං ඉමස් මිං සාසෙන උත් තමත් ථභූතං මඤ් ෙඤ ඉමස් ස නූන 
අත් ථාය එෙත භික් ඛූ පඤ් ඤාසම් පි සට් ඨිපි වස ්සානි අපණ් ණකං බහ ්මචරියං චරන් ති, 
යංනූනාහං දසබලං එතමත් ථං පුච් ෙඡය්ය’’න් ති. 

372. තෙතො තමත් ථං පුච් ඡන් ෙතො ‘‘එතාසං නූන, භන් ෙත’’තිආදිමාහ. 
සමාධිභාවනානන් ති එත් ථ සමාධිෙයව සමාධිභාවනා, උභයංසභාවිතානං 
සමාධීනන් ති අත් ෙථො. අථ යස ්මා සාසනෙතො බාහිරා එතා සමාධිභාවනා, න 
අජ් ඣත් තිකා. තස් මා තා පටික් ඛිපිත් වා යදත් ථං භික් ඛූ බහ ්මචරියං චරන් ති, තං 
දස් ෙසන් ෙතො භගවා ‘‘න ෙඛො මහාලී’’තිආදිමාහ. 

චතුඅරියඵලවණ් ණනා 

373. තිණ් ණං සංෙයොජනානන් ති සක් කායදිට් ඨිආදීනං තිණ් ණං බන් ධනානං. 
තානි හි වට් ටදුක් ඛමෙය රෙථ සත් ෙත සංෙයොෙජන් ති, තස් මා සංෙයොජනානීති 
වුච් චන් ති. ෙසොතාපන් ෙනො ෙහොතීති මග් ගෙසොතං ආපන් ෙනො ෙහොති. 
අවිනිපාතධම් ෙමොති චතූසු අපාෙයසු අපතනධම් ෙමො. නියෙතොති ධම් මනියාෙමන 
නියෙතො. සම් ෙබොධිපරායෙණොති උපරිමග් ගත් තයසඞ් ඛාතා සම් ෙබොධි පරං අයනං 
අස් ස, අෙනන වා පත් තබ් බාති සම් ෙබොධිපරායෙණො. 

තනුත් තාති පරියුට් ඨානමන් දතාය ච කදාචි කරහචි උප් පත් තියා ච තනුභාවා. 
ඔරම් භාගියානන් ති ෙහට් ඨාභාගියානං, ෙය හි බද් ෙධො උපරි සුද් ධාවාසභූමියං 
නිබ් බත් තිතුං න සක් ෙකොති. ඔපපාතිෙකොති ෙසසෙයොනිපටික් ෙඛපවචනෙමතං. තත් ථ 
පරිනිබ් බායීති තස ්මිං උපරිභෙවෙයව පරිනිබ් බානධම් ෙමො. අනාවත් තිධම් ෙමොති 
තෙතො බහ් මෙලොකා පුන පටිසන් ධිවෙසන අනාවත් තනධම් ෙමො. ෙචෙතොවිමුත් තින් ති 
චිත් තවිසුද් ධිං, සබ් බකිෙලසබන් ධනවිමුත් තස ්ස අරහත් තඵලචිත් තස ්ෙසතං අධිවචනං. 
පඤ් ඤාවිමුත් තින් ති එත් ථාපි සබ් බකිෙලසබන් ධනවිමුත් තා අරහත් තඵලපඤ් ඤාව 
පඤ් ඤාවිමුත් තීති ෙවදිතබ් බා. දිට් ෙඨව ධම් ෙමති ඉමස් මිංෙයව අත් තභාෙව. සයන් ති 
සාමං. අභිඤ් ඤාති අභිජානිත් වා. සච් ඡිකත් වාති පච් චක් ඛං කත් වා. අථ වා අභිඤ් ඤා 
සච් ඡිකත් වාති අභිඤ ්ඤාය අභිවිසිට් ෙඨන ඤාෙණන සච් ඡිකරිත් වාතිපි අත් ෙථො. 
උපසම් පජ් ජාති පත් වා පටිලභිත් වා. ඉදං සුත් වා ලිච් ඡවිරාජා චින් ෙතසි – ‘‘අයං පන 
ධම් ෙමො න සකුෙණන විය උප් පතිත් වා, නාපි ෙගොධාය විය උෙරන ගන් ත් වා සක් කා 
පටිවිජ් ඣිතුං, අද් ධා පන ඉමං පටිවිජ් ඣන් තස් ස පුබ් බභාගප් පටිපදාය භවිතබ් බං, 
පුච් ඡාමි තාව න’’න් ති. 

අරියඅට් ඨඞ් ගිකමග් ගවණ් ණනා 
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374-375. තෙතො භගවන් තං පුච් ඡන් ෙතො ‘‘අත් ථි පන භන් ෙත’’තිආදිමාහ. 
අට් ඨඞ් ගිෙකොති පඤ් චඞ් ගිකං තුරියං විය අට් ඨඞ් ගිෙකො ගාෙමො විය ච 
අට් ඨඞ් ගමත් ෙතොෙයව හුත් වා අට් ඨඞ් ගිෙකො, න අඞ් ගෙතො අඤ් ෙඤො මග් ෙගො නාම 
අත් ථි. ෙතෙනවාහ – ‘‘ෙසය්යථිදං, සම් මාදිට් ඨි…ෙප.… සම් මාසමාධී’’ති. තත් ථ 
සම් මාදස් සනලක් ඛණා සම් මාදිට් ඨි. සම් මා අභිනිෙරොපනලක් ඛෙණො 
සම් මාසඞ් කප් ෙපො. සම් මා පරිග් ගහණලක් ඛණා සම් මාවාචා. සම් මා 
සමුට් ඨාපනලක් ඛෙණො සම් මාකම් මන් ෙතො. සම් මා ෙවොදාපනලක් ඛෙණො 
සම් මාආජීෙවො. සම් මා පග් ගහලක් ඛෙණො සම් මාවායාෙමො. සම් මා 
උපට් ඨානලක් ඛණා සම් මාසති. සම් මා සමාධානලක් ඛෙණො සම් මාසමාධි. එෙතසු 
එෙකකස් ස තීණි තීණි කිච් චානි ෙහොන් ති. ෙසය්යථිදං, සම් මාදිට් ඨි තාව අඤ ්ෙඤහිපි 
අත් තෙනො පච් චනීකකිෙලෙසහි සද් ධිං මිච් ඡාදිට් ඨිං පජහති, නිෙරොධං ආරම් මණං 
කෙරොති, සම් පයුත් තධම් ෙම ච පස් සති තප් පටිච් ඡාදකෙමොහවිධමනවෙසන 
අසම් ෙමොහෙතො. සම් මාසඞ් කප් පාදෙයොපි තෙථව මිච් ඡාසඞ් කප් පාදීනි පජහන් ති, 
නිෙරොධඤ් ච ආරම් මණං කෙරොන් ති, විෙසසෙතො පෙනත් ථ සම් මාසඞ් කප් ෙපො 
සහජාතධම් ෙම අභිනිෙරොෙපති. සම් මාවාචා සම් මා පරිග් ගණ් හති. සම් මාකම් මන් ෙතො 
සම් මා සමුට් ඨාෙපති. සම් මාආජීෙවො සම් මා ෙවොදාෙපති. සම් මාවායාෙමො සම් මා 
පග් ගණ් හති. සම් මාසති සම් මා උපට් ඨාෙපති. සම් මාසමාධි සම් මා පදහති. 

අපි ෙචසා සම් මාදිට් ඨි නාම පුබ් බභාෙග නානාක් ඛණා නානාරම් මණා ෙහොති, 
මග් ගක් ඛෙණ එකක් ඛණා එකාරම් මණා. කිච් චෙතො පන ‘‘දුක් ෙඛ ඤාණ’’න් තිආදීනි 
චත් තාරි නාමානි ලභති. සම් මාසඞ් කප් පාදෙයොපි පුබ් බභාෙග නානාක් ඛණා 
නානාරම් මණා ෙහොන් ති. මග් ගක් ඛෙණ එකක් ඛණා එකාරම් මණා. ෙතසු 
සම් මාසඞ් කප් ෙපො කිච් චෙතො ‘‘ෙනක් ඛම් මසඞ් කප් ෙපො’’තිආදීනි තීණි නාමානි ලභති. 
සම් මා වාචාදෙයො තිස් ෙසො විරතිෙයොපි ෙහොන් ති, ෙචතනාදෙයොපි ෙහොන් ති, 
මග් ගක් ඛෙණ පන විරතිෙයව. සම් මාවායාෙමො සම් මාසතීති ඉදම් පි ද් වයං කිච් චෙතො 
සම් මප් පධානසතිපට් ඨානවෙසන චත් තාරි නාමානි ලභති. සම් මාසමාධි පන 
පුබ් බභාෙගපි මග් ගක් ඛෙණපි සම් මාසමාධිෙයව. 

ඉති ඉෙමසු අට් ඨසු ධම් ෙමසු භගවතා නිබ් බානාධිගමාය පටිපන් නස් ස ෙයොගිෙනො 
බහුකාරත් තා පඨමං සම් මාදිට් ඨි ෙදසිතා. අයඤ් හි ‘‘පඤ් ඤාපජ් ෙජොෙතො 
පඤ් ඤාසත් ථ’’න් ති (ධ. ස. 20) ච වුත් තා. තස් මා එතාය පුබ් බභාෙග 
විපස් සනාඤාණසඞ් ඛාතාය සම් මාදිට් ඨියා අවිජ් ජන් ධකාරං විධමිත් වා කිෙලසෙචොෙර 
ඝාෙතන් ෙතො ෙඛෙමන ෙයොගාවචෙරො නිබ් බානං පාපුණාති. ෙතන වුත් තං – 
‘‘නිබ් බානාධිගමාය පටිපන් නස් ස ෙයොගිෙනො බහුකාරත් තා පඨමං සම් මාදිට් ඨි 
ෙදසිතා’’ති. 

සම් මාසඞ් කප් ෙපො පන තස් සා බහුකාෙරො, තස් මා තදනන් තරං වුත් ෙතො. යථා හි 
ෙහරඤ් ඤිෙකො හත් ෙථන පරිවට් ෙටත් වා පරිවට් ෙටත් වා චක් ඛුනා කහාපණං 
ඔෙලොෙකන් ෙතො – ‘‘අයං ෙඡෙකො, අයං කූෙටො’’ති ජානාති. එවං ෙයොගාවචෙරොපි 
පුබ් බභාෙග විතක් ෙකන විතක් ෙකත් වා විපස් සනාපඤ් ඤාය ඔෙලොකයමාෙනො – 
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‘‘ඉෙම ධම් මා කාමාවචරා, ඉෙම ධම් මා රූපාවචරාදෙයො’’ති පජානාති. යථා වා පන 
පුරිෙසන ෙකොටියං ගෙහත් වා පරිවට් ෙටත් වා පරිවට් ෙටත් වා දින් නං මහාරුක් ඛං 
තච් ඡෙකො වාසියා තච් ෙඡත් වා කම් ෙම උපෙනති, එවං විතක් ෙකන විතක් ෙකත් වා 
විතක් ෙකත් වා දින් ෙන ධම් ෙම ෙයොගාවචෙරො පඤ් ඤාය – ‘‘ඉෙම කාමාවචරා, ඉෙම 
රූපාවචරා’’තිආදිනා නෙයන පරිච් ඡින් දිත් වා කම් ෙම උපෙනති. ෙතන වුත් තං – 
‘‘සම් මාසඞ් කප් ෙපො පන තස් සා බහුකාෙරො, තස් මා තදනන් තරං වුත් ෙතො’’ති. ස ්වායං 
යථා සම් මාදිට් ඨියා එවං සම් මාවාචායපි උපකාරෙකො. යථාහ – ‘‘පුබ් ෙබ ෙඛො, විසාඛ, 
විතක් ෙකත් වා විචාෙරත් වා පච් ඡා වාචං භින් දතී’’ති, (ම. නි. 1.463) තස් මා 
තදනන් තරං සම් මාවාචා වුත් තා. 

යස් මා පන – ‘‘ඉදඤ් චිදඤ් ච කරිස් සාමා’’ති පඨමං වාචාය සංවිදහිත් වා ෙලොෙක 
කම් මන් ෙත පෙයොෙජන් ති; තස් මා වාචා කායකම් මස් ස උපකාරිකාති සම් මාවාචාය 
අනන් තරං සම් මාකම් මන් ෙතො වුත් ෙතො. චතුබ් බිධං පන වචීදුච් චරිතං, තිවිධඤ් ච 
කායදුච් චරිතං පහාය උභයං සුචරිතං පූෙරන් තස් ෙසව යස ්මා ආජීවට් ඨමකං සීලං 
පූෙරති, න ඉතරස් ස, තස් මා තදුභයානන් තරං සම් මාආජීෙවො වුත් ෙතො. එවං 
විසුද් ධාජීෙවන පන ‘‘පරිසුද් ෙධො ෙම ආජීෙවො’’ති එත් තාවතා ච පරිෙතොසං කත් වා 
සුත් තපමත් ෙතන විහරිතුං න යුත් තං, අථ ෙඛො ‘‘සබ් බිරියාපෙථසු ඉදං වීරියං 
සමාරභිතබ් බ’’න් ති දස් ෙසතුං තදනන් තරං සම් මාවායාෙමො වුත් ෙතො. තෙතො 
‘‘ආරද් ධවීරිෙයනපි කායාදීසු චතූසු වත් ථූසු සති සූපට් ඨිතා කාතබ් බා’’ති දස් සනත් ථං 
තදනන් තරං සම් මාසති ෙදසිතා. යස ්මා පෙනවං සූපට් ඨිතා සති 
සමාධිස් සුපකාරානුපකාරානං ධම් මානං ගතිෙයො සමන් ෙනසිත් වා පෙහොති 
එකත් තාරම් මෙණ චිත් තං සමාධාතුං, තස් මා සම් මාසතියා අනන් තරං සම් මාසමාධි 
ෙදසිෙතොති ෙවදිතබ් ෙබො. එෙතසං ධම් මානං සච් ඡිකිරියායාති එෙතසං 
ෙසොතාපත් තිඵලාදීනං පච් චක් ඛකිරියත් ථාය. 

ද් ෙව පබ් බජිතවත් ථුවණ් ණනා 

376-377. එකමිදාහන් ති ඉදං කස් මා ආරද් ධං? අයං කිර රාජා – ‘‘රූපං 
අත් තා’’ති එවංලද් ධිෙකො, ෙතනස් ස ෙදසනාය චිත් තං නාධිමුච් චති. අථ භගවතා 
තස් ස ලද් ධියා ආවිකරණත් ථං එකං කාරණං ආහරිතුං ඉදමාරද් ධං. තතායං 
සඞ් ෙඛපත් ෙථො – ‘‘අහං එකං සමයං ෙඝොසිතාරාෙම විහරාමි, තත වසන් තං මං ෙත 
ද් ෙව පබ් බජිතා එවං පුච් ඡිංසු. අථාහං ෙතසං බුද් ධුප් පාදං දස ්ෙසත් වා තන් තිධම් මං 
නාම කෙථන් ෙතො ඉදමෙවොචං – ‘‘ආවුෙසො, සද් ධාසම් පන් ෙනො නාම කුලපුත් ෙතො 
එවරූපස් ස සත් ථු සාසෙන පබ් බජිෙතො, එවං තිවිධං සීලං පූෙරත් වා පඨමජ් ඣානාදීනි 
පත් වා ඨිෙතො ‘තං ජීව’න් තිආදීනි වෙදය්ය, යුත් තං නු ෙඛො එතමස් සා’’ති? තෙතො 
ෙතහි ‘‘යුත් ත’’න් ති වුත් ෙත ‘‘අහං ෙඛො පෙනතං, ආවුෙසො, එවං ජානාමි, එවං 
පස් සාමි, අථ ච පනාහං න වදාමී’’ති තං වාදං පටික් ඛිපිත් වා උත් තරි ඛීණාසවං 
දස් ෙසත් වා ‘‘ඉමස් ස එවං වත් තුං න යුත් ත’’න් ති අෙවොචං. ෙත මම වචනං සුත් වා 
අත් තමනා අෙහසුන් ති. එවං වුත් ෙත ෙසොපි අත් තමෙනො අෙහොසි. ෙතනාහ – 
‘‘ඉදමෙවොච භගවා. අත් තමෙනො ඔට් ඨද් ෙධො ලිච් ඡවී භගවෙතො භාසිතං අභිනන් දී’’ති. 
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7. ජාලියසුත් තවණ් ණනා 

ද් ෙව පබ් බජිතවත් ථුවණ් ණනා 

378. එවං ෙම සුතං…ෙප.… ෙකොසම් බියන් ති ජාලියසුත් තං. තතායං 
අපුබ් බපදවණ් ණනා. ෙඝොසිතාරාෙමති ෙඝොසිෙතන ෙසට් ඨිනා කෙත ආරාෙම. පුබ් ෙබ 
කිර අල් ලකප් පරට් ඨං නාම අෙහොසි. තෙතො ෙකොතූහලිෙකො නාම දලිද් ෙදො 
ඡාතකභෙයන සපුත් තදාෙරො අවන් තිරට් ඨං ගච් ඡන් ෙතො පුත් තං වහිතුං 
අසක් ෙකොන් ෙතො ඡඩ් ෙඩත් වා අගමාසි, මාතා නිවත් තිත් වා තං ගෙහත් වා ගතා, ෙත 
එකං ෙගොපාලකගාමං පවිසිංසු. ෙගොපාලෙකන ච තදා බහුපායාෙසො පටියත් ෙතො 
ෙහොති, ෙත තෙතො පායාසං ලභිත් වා භුඤ ්ජිංසු. අථ ෙසො පුරිෙසො බලවපායාසං 
භුත් ෙතො ජීරාෙපතුං අසක් ෙකොන් ෙතො රත් තිභාෙග කාලං කත් වා තත් ෙථව සුනඛියා 
කුච් ඡිස් මිං පටිසන් ධිං ගෙහත් වා කුක් කුෙරො ජාෙතො, ෙසො ෙගොපාලකස් ස පිෙයො 
අෙහොසි. ෙගොපාලෙකො ච පච් ෙචකබුද් ධං උපට් ඨහති. පච් ෙචකබුද් ෙධොපි 
භත් තකිච් චපරිෙයොසාෙන කුක් කුරස් ස එෙකකං පිණ් ඩං ෙදති, ෙසො පච් ෙචකබුද් ෙධ 
සිෙනහං උප් පාෙදත් වා ෙගොපාලෙකන සද් ධිං පණ් ණසාලම් පි ගච් ඡති. ෙගොපාලෙක 
අසන් නිහිෙත භත් තෙවලායං සයෙමව ගන් ත් වා කාලාෙරොචනත් ථං 
පණ් ණසාලද් වාෙර භුස් සති, අන් තරාමග් ෙගපි චණ් ඩමිෙග දිස් වා භුස් සිත් වා 
පලාෙපති. ෙසො පච් ෙචකබුද් ෙධ මුදුෙකන චිත් ෙතන කාලංකත් වා ෙදවෙලොෙක 
නිබ් බත් ති. තතස් ස ෙඝොසකෙදවපුත් ෙතො ත් ෙවව නාමං අෙහොසි. ෙසො ෙදවෙලොකෙතො 
චවිත් වා ෙකොසම් බියං එකස් ස කුලස් ස ඝෙර නිබ් බත් ති. තං අපුත් තෙකො ෙසට් ඨි තස ්ස 
මාතාපිතූනං ධනං දත් වා පුත් තං කත් වා අග් ගෙහසි. අථ අත් තෙනො පුත් ෙත ජාෙත 
සත් තක් ඛත් තුං ඝාතාෙපතුං උපක් කමි. ෙසො පුඤ් ඤවන් තතාය සත් තසුපි ඨාෙනසු 
මරණං අප් පත් වා අවසාෙන එකාය ෙසට් ඨිධීතාය ෙවය්යත් තිෙයන ලද් ධජීවිෙතො 
අපරභාෙග පිතුඅච් චෙයන ෙසට් ඨිට් ඨානං පත් වා ෙඝොසකෙසට් ඨි නාම ජාෙතො. 
අඤ් ෙඤපි ෙකොසම් බියං කුක් කුටෙසට් ඨි, පාවාරියෙසට් ඨීති ද් ෙව ෙසට් ඨිෙනො අත් ථි, 
ඉමිනා සද් ධිං තෙයො අෙහසුං. 

ෙතන ච සමෙයන හිමවන් තෙතො පඤ් චසතතාපසා සරීරසන් තප් පනත් ථං 
අන් තරන් තරාෙකොසම් බිං ආගච් ඡන් ති, ෙතසං එෙත තෙයො ෙසට් ඨී අත් තෙනො 
අත් තෙනො උය්යාෙනසු පණ් ණකුටිෙයො කත් වා උපට් ඨානං කෙරොන් ති. අෙථකදිවසං 
ෙත තාපසා හිමවන් තෙතො ආගච් ඡන් තා මහාකන් තාෙර තසිතා කිලන් තා එකං 
මහන් තං වටරුක් ඛං පත් වා තත් ථ අධිවත් ථාය ෙදවතාය සන් තිකා සඞ් ගහං 
පච් චාසිසන් තා නිසීදිංසු. ෙදවතා සබ් බාලඞ් කාරවිභූසිතං හත් ථං පසාෙරත් වා ෙතසං 
පානීයපානකාදීනි දත් වා කිලමථං පටිවිෙනොෙදසි, එෙත ෙදවතායානුභාෙවන විම් හිතා 
පුච් ඡිංසු – ‘‘කිං නු ෙඛො, ෙදවෙත, කම් මං කත් වා තයා අයං සම් පත් ති ලද් ධා’’ති? 
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ෙදවතා ආහ – ‘‘ෙලොෙක බුද් ෙධො නාම භගවා උප් පන් ෙනො, ෙසො එතරහි සාවත් ථියං 
විහරති, අනාථපිණ් ඩිෙකො ගහපති තං උපට් ඨහති. ෙසො උෙපොසථදිවෙසසු අත් තෙනො 
භතකානං පකතිභත් තෙවතනෙමව දත් වා උෙපොසථං කාරාෙපසි. අථාහං එකදිවසං 
මජ් ඣන් හිෙක පාතරාසත් ථාය ආගෙතො කඤ් චි භතකකම් මං අකෙරොන් තං දිස ්වා – 
‘අජ් ජ මනුස් සා කස් මා කම් මං න කෙරොන් තී’ති පුච් ඡිං. තස ්ස ෙම තමත් ථං 
ආෙරොෙචසුං. අථාහං එතදෙවොචං – ‘ඉදානි උපඩ් ඪදිවෙසො ගෙතො, සක් කා නු ෙඛො 
උපඩ් ඪුෙපොසථං කාතු’න් ති. තෙතො ෙසට් ඨිස් ස පටිෙවෙදත් වා ‘‘සක් කා කාතු’’න් ති 
ආහ. ස ්වාහං උපඩ් ඪදිවසං උපඩ් ඪුෙපොසථං සමාදියිත් වා තදෙහව කාලං කත් වා ඉමං 
සම් පත් තිං පටිලභි’’න් ති. 

අථ ෙත තාපසා ‘‘බුද් ෙධො කිර උප් පන් ෙනො’’ති සඤ් ජාතපීතිපාෙමොජ් ජා තෙතොව 
සාවත් ථිං ගන් තුකාමා හුත් වාපි – ‘‘බහුකාරා ෙනො උපට් ඨාකෙසට් ඨිෙනො ෙතසම් පි 
ඉමමත් ථමාෙරොෙචස් සාමා’’ති ෙකොසම් බිං ගන් ත් වා ෙසට් ඨීහි කතසක් කාරබහුමානා 
‘‘තදෙහව මයං ගච් ඡාමා’’ති ආහංසු. ‘‘කිං, භන් ෙත, තුරිතාත් ථ, නනු තුම් ෙහ පුබ් ෙබ 
චත් තාෙරො පඤ් ච මාෙස වසිත් වා ගච් ඡථා’’ති ච වුත් ෙත තං පවත් තිං ආෙරොෙචසුං. 
‘‘ෙතන හි, භන් ෙත, සෙහව ගච් ඡාමා’’ති ච වුත් ෙත ‘‘ගච් ඡාම මයං, තුම් ෙහ සණිකං 
ආගච් ඡථා’’ති සාවත් ථිං ගන් ත් වා භගවෙතො සන් තිෙක පබ් බජිත් වා අරහත් තං 
පාපුණිංසු. ෙතපි ෙසට් ඨිෙනො පඤ් චසතපඤ් චසතසකටපරිවාරා සාවත් ථිං ගන් ත් වා 
දානාදීනි දත් වා ෙකොසම් බිං ආගමනත් ථාය භගවන් තං යාචිත් වා පච් චාගම් ම තෙයො 
විහාෙර කාෙරසුං. ෙතසු කුක් කුටෙසට් ඨිනා කෙතො කුක් කුටාරාෙමො නාම, 
පාවාරියෙසට් ඨිනා කෙතො පාවාරිකම් බවනං නාම, ෙඝොසිතෙසට් ඨිනා කෙතො 
ෙඝොසිතාරාෙමො නාම අෙහොසි. තං සන් ධාය වුත් තං – ‘‘ෙකොසම් බියං විහරති 
ෙඝොසිතාරාෙම’’ති. 

මුණ් ඩිෙයොති ඉදං තස ්ස නාමං. ජාලිෙයොති ඉදම් පි ඉතරස් ස නාමෙමව. යස් මා 
පනස් ස උපජ් ඣාෙයො දාරුමෙයන පත් ෙතන පිණ් ඩාය චරති, තස් මා 
දාරුපත් තිකන් ෙතවාසීති වුච් චති. එතදෙවොචුන් ති උපාරම් භාධිප් පාෙයන වාදං 
ආෙරොෙපතුකාමා හුත් වා එතදෙවොචුං. ඉති කිර ෙනසං අෙහොසි, සෙච සමෙණො 
ෙගොතෙමො ‘‘තං ජීවං තං සරීර’’න් ති වක් ඛති, අථස ්ස මයං එතං වාදං ආෙරොෙපස් සාම 
– ‘‘ෙභො ෙගොතම, තුම් හාකං ලද් ධියා ඉෙධව සත් ෙතො භිජ් ජති, ෙතන ෙවො වාෙදො 
උච් ෙඡදවාෙදො ෙහොතී’’ති. සෙච පන ‘‘අඤ් ඤං ජීවං අඤ් ඤං සරීර’’න් ති වක් ඛති, 
අථස ්ෙසතං වාදං ආෙරොෙපස් සාම ‘‘තුම් හාකං වාෙද රූපං භිජ් ජති, න සත් ෙතො 
භිජ් ජති. ෙතන ෙවො වාෙද සත් ෙතො සස් සෙතො ආපජ් ජතී’’ති. අථ භගවා ‘‘ඉෙම 
වාදාෙරොපනත් ථාය පඤ් හං පුච් ඡන් ති, මම සාසෙන ඉෙම ද් ෙව අන් ෙත අනුපගම් ම 
මජ් ඣිමා පටිපදා අත් ථීති න ජානන් ති, හන් ද ෙනසං පඤ් හං අවිස් සජ් ෙජත් වා 
තස් සාෙයව පටිපදාය ආවිභාවත් ථං ධම් මං ෙදෙසමී’’ති චින් ෙතත් වා ‘‘ෙතන 
හාවුෙසො’’තිආදිමාහ. 

379-380. තත් ථ කල් ලං නු ෙඛො තස් ෙසතං වචනායාති තස ්ෙසතං 
සද් ධාපබ් බජිතස් ස තිවිධං සීලං පරිපූෙරත් වා පඨමජ් ඣානං පත් තස ්ස යුත් තං නු ෙඛො 

Free Distribution www.aathaapi.org



එතං වත් තුන් ති අත් ෙථො. තං සුත් වා පරිබ් බාජකා පුථුජ් ජෙනො නාම යස් මා 
නිබ් බිචිකිච් ෙඡො න ෙහොති, තස් මා කදාචි එවං වෙදය්යාති මඤ් ඤමානා – ‘‘කල් ලං 
තස් ෙසතං වචනායා’’ති ආහංසු. අථ ච පනාහං න වදාමීති අහං එතෙමවං ජානාමි, 
ෙනො ච එවං වදාමි, අථ ෙඛො කසිණපරිකම් මං කත් වා භාෙවන් තස් ස පඤ ්ඤාබෙලන 
උප් පන් නං මහග් ගතචිත් තෙමතන් ති සඤ ්ඤං ඨෙපසිං. න කල් ලං තස් ෙසතන් ති ඉදං 
ෙත පරිබ් බාජකා – ‘‘යස් මා ඛීණාසෙවො විගතසම් ෙමොෙහො තිණ් ණවිචිකිච් ෙඡො, තස් මා 
න යුත් තං තස් ෙසතං වත් තු’’න් ති මඤ ්ඤමානා වදන් ති. ෙසසෙමත් ථ 
උත් තානත් ථෙමවාති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථායං 

ජාලියසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. මහාසීහනාදසුත් තවණ් ණනා 

අෙචලකස් සපවත් ථුවණ් ණනා 

381. එවං ෙම සුතං…ෙප.… උරුඤ ්ඤායං විහරතීති මහාසීහනාදසුත් තං. තතායං 
අපුබ් බපදවණ් ණනා. උරුඤ් ඤායන් ති උරුඤ් ඤාති තස් ස රට් ඨස් සපි නගරස් සපි 
එතෙදව නාමං, භගවා උරුඤ ්ඤානගරං උපනිස් සාය විහරති. කණ් ණකත් ථෙල 
මිගදාෙයති තස ්ස නගරස් ස අවිදූෙර කණ් ණකත් ථලං නාම එෙකො රමණීෙයො 
භූමිභාෙගො අත් ථි. ෙසො මිගානං අභයත් ථාය දින් නත් තා ‘‘මිගදාෙයො’’ති වුච් චති, 
තස් මිං කණ් ණකත් ථෙල මිගදාෙය. අෙචෙලොති නග් ගපරිබ් බාජෙකො. කස් සෙපොති 
තස් ස නාමං. තපස් සින් ති තපනිස් සිතකං. ලූඛාජීවින් ති අෙචලකමුත් තාචාරාදිවෙසන 
ලූෙඛො ආජීෙවො අස් සාති ලූඛාජීවී, තං ලූඛාජීවිං. උපක් ෙකොසතීති උපණ් ෙඩති. 
උපවදතීති හීෙළති වම් ෙභති. ධම් මස් ස ච අනුධම් මං බ්යාකෙරොන් තීති ෙභොතා 
ෙගොතෙමන වුත් තකාරණස් ස අනුකාරණං කෙථන් ති. සහධම් මිෙකො වාදානුවාෙදොති 
පෙරහි වුත් තකාරෙණන සකාරෙණො හුත් වා තුම් හාකං වාෙදො වා අනුවාෙදො වා 
විඤ් ඤූහි ගරහිතබ් බං, කාරණං ෙකොචි අප් පමත් තෙකොපි කිං න ආගච් ඡති. ඉදං වුත් තං 
ෙහොති, ‘‘කිං සබ් බාකාෙරනපි තව වාෙද ගාරය් හං කාරණං නත් ථී’’ති. 
අනබ් භක් ඛාතුකාමාති න අභූෙතන වත් තුකාමා. 

382. එකච් චං තපස් සිං ලූඛාජීවින් තිආදීසු ඉෙධකච් ෙචො 
අෙචලකපබ් බජ් ජාදිතපනිස් සිතත් තා තපස ්සී ‘‘ලූෙඛන ජීවිතං කප් ෙපස් සාමී’’ති 
තිණෙගොමයාදිභක් ඛනාදීහි නානප් පකාෙරහි අත් තානං කිලෙමති, අප් පපුඤ් ඤතාය ච 
සුෙඛන ජීවිතවුත් තිෙමව න ලභති, ෙසො තීණි දුච් චරිතානි පූෙරත් වා නිරෙය 
නිබ් බත් තති. 

අපෙරො තාදිසං තපනිස් සිෙතොපි පුඤ් ඤවා ෙහොති, ලභති ලාභසක් කාරං. ෙසො ‘‘න 
දානි මයා සදිෙසො අත් ථී’’ති අත් තානං උච් ෙච ඨාෙන සම් භාෙවත් වා 
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‘‘භිෙය්යොෙසොමත් තාය ලාභං උප් පාෙදස් සාමී’’ති අෙනසනවෙසන තීණි දුච් චරිතානි 
පූෙරත් වා නිරෙය නිබ් බත් තති. ඉෙම ද් ෙව සන් ධාය පඨමනෙයො වුත් ෙතො. 

අපෙරො තපනිස් සිතෙකො ලූඛාජීවී අප් පපුඤ් ෙඤො ෙහොති, න ලභති සුෙඛන 
ජීවිතවුත් තිං. ෙසො ‘‘මය් හං පුබ් ෙබපි අකතපුඤ් ඤතාය සුඛජීවිකා නුප් පජ් ජති, 
හන් දදානි පුඤ් ඤානි කෙරොමී’’ති තීණි සුචරිතානි පූෙරත් වා සග් ෙග නිබ් බත් තති. 

අපෙරො ලූඛාජීවී පුඤ් ඤවා ෙහොති, ලභති සුෙඛන ජීවිතවුත් තිං. ෙසො – ‘‘මය් හං 
පුබ් ෙබපි කතපුඤ් ඤතාය සුඛජීවිකා උප් පජ් ජතී’’ති චින් ෙතත් වා අෙනසනං පහාය 
තීණි සුචරිතානි පූෙරත් වා සග් ෙග නිබ් බත් තති. ඉෙම ද් ෙව සන් ධාය දුතියනෙයො 
වුත් ෙතො. 

එෙකො පන තපස ්සී අප් පදුක් ඛවිහාරී ෙහොති බාහිරකාචාරයුත් ෙතො තාපෙසො වා 
ඡන් නපරිබ් බාජෙකො වා, අප් පපුඤ් ඤතාය ච මනාෙප පච් චෙය න ලභති. ෙසො 
අෙනසනවෙසන තීණි දුච් චරිතානි පූෙරත් වා අත් තානං සුෙඛ ඨෙපත් වා නිරෙය 
නිබ් බත් තති. 

අපෙරො පුඤ් ඤවා ෙහොති, ෙසො – ‘‘න දානි මයා සදිෙසො අත් ථී’’ති මානං 
උප් පාෙදත් වා අෙනසනවෙසන ලාභසක් කාරං වා උප් පාෙදන් ෙතො මිච් ඡාදිට් ඨිවෙසන 
– ‘‘සුෙඛො ඉමිස් සා පරිබ් බාජිකාය දහරාය මුදුකාය ෙලොමසාය සම් ඵස් ෙසො’’තිආදීනි 
චින් ෙතත් වා කාෙමසු පාතබ්යතං වා ආපජ් ජන් ෙතො තීණි දුච් චරිතානි පූෙරත් වා 
නිරෙය නිබ් බත් තති. ඉෙම ද් ෙව සන් ධාය තතියනෙයො වුත් ෙතො. 

අපෙරො පන අප් පදුක් ඛවිහාරී අප් පපුඤ් ෙඤො ෙහොති, ෙසො – ‘‘අහං පුබ් ෙබපි 
අකතපුඤ් ඤතාය සුෙඛන ජීවිකං න ලභාමී’’ති තීණි සුචරිතානි පූෙරත් වා සග් ෙග 
නිබ් බත් තති. 

අපෙරො පුඤ් ඤවා ෙහොති, ෙසො – ‘‘පුබ් ෙබපාහං කතපුඤ් ඤතාය සුඛං ලභාමි, 
ඉදානි පුඤ් ඤානි කරිස් සාමී’’ති තීණි සුචරිතානි පූෙරත් වා සග් ෙග නිබ් බත් තති. ඉෙම 
ද් ෙව සන් ධාය චතුත් ථනෙයො වුත් ෙතො. ඉදං තිත් ථියවෙසන ආගතං, සාසෙනපි පන 
ලබ් භති. 

එකච් ෙචො හි ධුතඞ් ගසමාදානවෙසන ලූඛාජීවී ෙහොති, අප් පපුඤ් ඤතාය වා 
සකලම් පි ගාමං විචරිත් වා උදරපූරං න ලභති. ෙසො – ‘‘පච් චෙය උප් පාෙදස් සාමී’’ති 
ෙවජ් ජකම් මාදිවෙසන වා අෙනසනං කත් වා, අරහත් තං වා පටිජානිත් වා, තීණි වා 
කුහනවත් ථූනි පටිෙසවිත් වා නිරෙය නිබ් බත් තති. 

අපෙරො ච තාදිෙසොව පුඤ් ඤවා ෙහොති. ෙසො තාය පුඤ් ඤසම් පත් තියා මානං 
ජනයිත් වා උප් පන් නං ලාභං ථාවරං කත් තුකාෙමො අෙනසනවෙසන තීණි දුච් චරිතානි 
පූෙරත් වා නිරෙය උප් පජ් ජති. 
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අපෙරො සමාදින් නධුතඞ් ෙගො අප් පපුඤ් ෙඤොව ෙහොති, න ලභති සුෙඛන 
ජීවිතවුත් තිං. ෙසො – ‘‘පුබ් ෙබපාහං අකතපුඤ් ඤතාය කිඤ් චි න ලභාමි, සෙච ඉදානි 
අෙනසනං කරිස් සං, ආයතිම් පි දුල් ලභසුෙඛො භවිස් සාමී’’ති තීණි සුචරිතානි පූෙරත් වා 
අරහත් තං පත් තුං අසක් ෙකොන් ෙතො සග් ෙග නිබ් බත් තති. 

අපෙරො පුඤ් ඤවා ෙහොති, ෙසො – ‘‘පුබ් ෙබපාහං කතපුඤ් ඤතාය එතරහි සුඛිෙතො, 
ඉදානිපි පුඤ් ඤං කරිස් සාමී’’ති අෙනසනං පහාය තීණි සුචරිතානි පූෙරත් වා අරහත් තං 
පත් තුං අසක් ෙකොන් ෙතො සග් ෙග නිබ් බත් තති. 

383. ආගතිඤ් චාති – ‘‘අසුකට් ඨානෙතො නාම ඉෙම ආගතා’’ති එවං ආගතිඤ් ච. 
ගතිඤ් චාති ඉදානි ගන් තබ් බට් ඨානඤ් ච. චුතිඤ් චාති තෙතො චවනඤ් ච. 
උපපත් තිඤ් චාති තෙතො චුතානං පුන උපපත් තිඤ් ච. කිං සබ් බං තපං ගරහිස් සාමීති – 
‘‘ෙකන කාරෙණන ගරහිස් සාමි, ගරහිතබ් බෙමව හි මයං ගරහාම, පසංසිතබ් බං 
පසංසාම, න භණ් ඩිකං කෙරොන් ෙතො මහාරජෙකො විය ෙධොතඤ් ච අෙධොතඤ් ච 
එකෙතො කෙරොමා’’ති දස ්ෙසති. ඉදානි තමත් ථං පකාෙසන් ෙතො – ‘‘සන් ති කස් සප 
එෙක සමණබාහ් මණා’’තිආදිමාහ. 

384. යං ෙත එකච් චන් ති පඤ ්චවිධං සීලං, තඤ් හි ෙලොෙක න ෙකොචි ‘‘න 
සාධූ’’ති වදති. පුන යං ෙත එකච් චන් ති පඤ් චවිධං ෙවරං, තං න ෙකොචි ‘‘සාධූ’’ති 
වදති. පුන යං ෙත එකච් චන් ති පඤ් චද් වාෙර අසංවරං, ෙත කිර – ‘‘චක් ඛු නාම න 
නිරුන් ධිතබ් බං, චක් ඛුනා මනාපං රූපං දට් ඨබ් බ’’න් ති වදන් ති, එස නෙයො 
ෙසොතාදීසු. පුන යං ෙත එකච් චන් ති පඤ ්චද් වාෙර සංවරං. 

එවං පෙරසං වාෙදන සහ අත් තෙනො වාදස් ස සමානාසමානතං දස් ෙසත් වා ඉදානි 
අත් තෙනො වාෙදන සහ පෙරසං වාදස් ස සමානාසමානතං දස ්ෙසන් ෙතො ‘‘යං 
මය’’න් තිආදිමාහ. තතාපි පඤ් චසීලාදිවෙසෙනව අත් ෙථො ෙවදිතබ් ෙබො. 

සමනුයුඤ් ජාපනකථාවණ් ණනා 

385. සමනුයුඤ් ජන් තන් ති සමනුයුඤ් ජන් තු, එත් ථ ච ලද් ධිං පුච් ඡන් ෙතො 
සමනුයුඤ් ජති නාම, කාරණං පුච් ඡන් ෙතො සමනුගාහති නාම, උභයං පුච් ඡන් ෙතො 
සමනුභාසති නාම. සත් ථාරා වා සත් ථාරන් ති සත් ථාරා වා සද් ධිං සත් ථාරං 
උපසංහරිත් වා – ‘‘කිං ෙත සත් ථා ෙත ධම් ෙම සබ් බෙසො පහාය වත් තති, උදාහු 
සමෙණො ෙගොතෙමො’’ති. දුතියපෙදපි එෙසව නෙයො. 

ඉදානි තමත් ථං ෙයොෙජත් වා දස් ෙසන් ෙතො – ‘‘ෙය ඉෙමසං භවත’’න් තිආදිමාහ. 
තත් ථ අකුසලා අකුසලසඞ් ඛාතාති අකුසලා ෙචව ‘‘අකුසලා’’ති ච සඞ් ඛාතා ඤාතා 
ෙකොට් ඨාසං වා කත් වා ඨපිතාති අත් ෙථො. එස නෙයො සබ් බපෙදසු. අපි ෙචත් ථ 
සාවජ් ජාති සෙදොසා. න අලමරියාති නිද් ෙදොසට් ෙඨන අරියා භවිතුං නාලං අසමත් ථා. 
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386-392. යං විඤ් ඤූ සමනුයුඤ් ජන් තාති ෙයන විඤ් ඤූ අම් ෙහ ච අඤ ්ෙඤ ච 
පුච් ඡන් තා එවං වෙදය ං, තං ඨානං විජ් ජති, අත් ථි තං කාරණන් ති අත් ෙථො. යං වා 
පන ෙභොන් ෙතො පෙර ගණාචරියාති පෙර පන ෙභොන් ෙතො ගණාචරියා යං වා තං වා 
අප් පමත් තකං පහාය වත් තන් තීති අත් ෙථො. අම් ෙහව තත් ථ ෙයභුෙය්යන 
පසංෙසය න් ති ඉදං භගවා සත් ථාරා සත් ථාරං සමනුයුඤ් ජෙනපි ආහ – සඞ් ෙඝන 
සංඝං සමනුයුඤ් ජෙනපි. කස ්මා? සඞ් ඝපසංසායපි සත් ථුෙයව පසංසාසිද් ධිෙතො. 
පසීදමානාපි හි බුද් ධසම් පත් තියා සඞ් ෙඝ, සඞ් ඝසම් පත් තියා ච බුද් ෙධ පසීදන් ති, තථා 
හි භගවෙතො සරීරසම් පත් තිං දිස් වා, ධම් මෙදසනං වා සුත් වා භවන් ති වත් තාෙරො – 
‘‘ලාභා වත ෙභො සාවකානං ෙය එවරූපස් ස සත් ථු සන් තිකාවචරා’’ති, එවං 
බුද් ධසම් පත් තියා සඞ් ෙඝ පසීදන් ති. භික් ඛූනං පනාචාරෙගොචරං 
අභික් කමපටික් කමාදීනි ච දිස් වා භවන් ති වත් තාෙරො – ‘‘සන් තිකාවචරානං වත ෙභො 
සාවකානං අයඤ් ච උපසමගුෙණො සත් ථු කීව රූෙපො භවිස ්සතී’’ති, එවං 
සඞ් ඝසම් පත් තියා බුද් ෙධ පසීදන් ති. ඉති යා සත් ථුපසංසා, සා සඞ් ඝස් ස. යා සඞ් ඝස් ස 
පසංසා, සා සත් ථූති සඞ් ඝපසංසායපි සත් ථුෙයව පසංසාසිද් ධිෙතො භගවා ද් වීසුපි 
නෙයසු – ‘‘අම් ෙහව තත් ථ ෙයභුෙය්යන පසංෙසය ’’න් ති ආහ. සමෙණො ෙගොතෙමො 
ඉෙම ධම් ෙම අනවෙසසං පහාය වත් තති, යං වා පන ෙභොන් ෙතො පෙර 
ගණාචරියාතිආදීසුපි පෙනත් ථ අයමධිප් පාෙයො – සම් පත් තසමාදානෙසතුඝාතවෙසන 
හි තිස ්ෙසො විරතිෙයො. තාසු සම් පත් තසමාදාන විරතිමත් තෙමව අඤ් ෙඤසං ෙහොති, 
ෙසතුඝාතවිරති පන සබ් ෙබන සබ් බං නත් ථි. පඤ ්චසු පන 
තදඞ් ගවික් ඛම් භනසමුච් ෙඡදපටිපස් සද් ධිනිස් සරණප් පහාෙනසු අට් ඨසමාපත් තිවෙසන 
ෙචව විපස් සනාමත් තවෙසන ච තදඞ් ගවික් ඛම් භනප් පහානමත් තෙමව අඤ ්ෙඤසං 
ෙහොති. ඉතරානි තීණි පහානානි සබ් ෙබන සබ් බං නත් ථි. තථා සීලසංවෙරො, 
ඛන් තිසංවෙරො, ඤාණසංවෙරො, සතිසංවෙරො, වීරියසංවෙරොති පඤ් ච සංවරා, ෙතසු 
පඤ් චසීලමත් තෙමව අධිවාසනඛන් තිමත් තෙමව ච අඤ් ෙඤසං ෙහොති, ෙසසං 
සබ් ෙබන සබ් බං නත් ථි. 

පඤ් ච ෙඛො පනිෙම උෙපොසථුද් ෙදසා, ෙතසු පඤ් චසීලමත් තෙමව අඤ ්ෙඤසං 
ෙහොති. පාතිෙමොක් ඛසංවරසීලං සබ් ෙබන සබ් බං නත් ථි. ඉති අකුසලප් පහාෙන ච 
කුසලසමාදාෙන ච, තීසු විරතීසු, පඤ් චසු පහාෙනසු, පඤ් චසු සංවෙරසු, පඤ් චසු 
උද් ෙදෙසසු, – ‘‘අහෙමව ච මය් හඤ් ච සාවකසඞ් ෙඝො ෙලොෙක පඤ් ඤායති, මයා හි 
සදිෙසො සත් ථා නාම, මය් හං සාවකසඞ් ෙඝන සදිෙසො සඞ් ෙඝො නාම නත් ථී’’ති භගවා 
සීහනාදං නදති. 

අරියඅට් ඨඞ් ගිකමග් ගවණ් ණනා 

393. එවං සීහනාදං නදිත් වා තස් ස සීහනාදස් ස අවිපරීතභාවාවෙබොධනත් ථං – 
‘‘අත් ථි, කස් සප, මග් ෙගො’’තිආදිමාහ. තත් ථ මග් ෙගොති ෙලොකුත් තරමග් ෙගො. 
පටිපදාති පුබ් බභාගපටිපදා. කාලවාදීතිආදීනි බහ් මජාෙල වණ් ණිතානි. ඉදානි තං 
දුවිධං මග් ගඤ් ච පටිපදඤ් ච එකෙතො කත් වා දස ්ෙසන් ෙතො – ‘‘අයෙමව 
අරිෙයො’’තිආදිමාහ. ඉදං පන සුත් වා අෙචෙලො චින් ෙතසි – ‘‘සමෙණො ෙගොතෙමො 
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මය් හංෙයව මග් ෙගො ච පටිපදා ච අත් ථි, අඤ් ෙඤසං නත් ථීති මඤ් ඤති, හන් දස ්සාහං 
අම් හාකම් පි මග් ගං කෙථමී’’ති. තෙතො අෙචලකපටිපදං කෙථසි. ෙතනාහ – ‘‘එවං 
වුත් ෙත අෙචෙලො කස් සෙපො භගවන් තං එතදෙවොච…ෙප.… 
උදෙකොෙරොහනානුෙයොගමනුයුත් ෙතො විහරතී’’ති. 

තෙපොපක් කමකථාවණ් ණනා 

394. තත් ථ තෙපොපක් කමාති තපාරම් භා, තපකම් මානීති අත් ෙථො. 
සාමඤ් ඤසඞ් ඛාතාති සමණකම් මසඞ් ඛාතා. බහ් මඤ් ඤසඞ් ඛාතාති 
බාහ් මණකම් මසඞ් ඛාතා. අෙචලෙකොති නිච් ෙචොෙලො, නග් ෙගොති අත් ෙථො. 
මුත් තාචාෙරොති විසට් ඨාචාෙරො, උච් චාරකම් මාදීසු ෙලොකියකුලපුත් තාචාෙරන 
විරහිෙතො ඨිතෙකොව උච් චාරං කෙරොති, පස් සාවං කෙරොති, ඛාදති, භුඤ් ජති ච. 
හත් ථාපෙලඛෙනොති හත් ෙථ පිණ් ඩම් හි ඨිෙත ජිව් හාය හත් ථං අපලිඛති, උච් චාරං වා 
කත් වා හත් ථස ්මිඤ් ෙඤව දණ් ඩකසඤ් ඤී හුත් වා හත් ෙථන අපලිඛති. 
‘‘භික් ඛාගහණත් ථං එහි, භන් ෙත’’ති වුත් ෙතො න එතීති න එහිභද් දන් තිෙකො. ‘‘ෙතන 
හි තිට් ඨ, භන් ෙත’’ති වුත් ෙතොපි න තිට් ඨතීති නතිට් ඨභද් දන් තිෙකො. තදුභයම් පි කිර 
ෙසො – ‘‘එතස් ස වචනං කතං භවිස් සතී’’ති න කෙරොති. අභිහටන් ති පුෙරතරං 
ගෙහත් වා ආහටං භික් ඛං, උද් දිස් සකතන් ති ‘‘ඉමං තුම් ෙහ උද් දිස් ස කත’’න් ති එවං 
ආෙරොචිතං භික් ඛං. න නිමන් තනන් ති ‘‘අසුකං නාම කුලං වා වීථිං වා ගාමං වා 
පවිෙසය්යාථා’’ති එවං නිමන් තිතභික් ඛම් පි න සාදියති, න ගණ් හති. න කුම් භිමුඛාති 
කුම් භිෙතො උද් ධරිත් වා දිය්යමානං භික් ඛං න ගණ් හති. න කෙළොපිමුඛාති කෙළොපීති 
උක් ඛලි වා පච් ඡි වා, තෙතොපි න ගණ් හති. කස් මා? කුම් භිකෙළොපිෙයො මං නිස් සාය 
කටච් ඡුනා පහාරං ලභන් තීති. න එළකමන් තරන් ති උම් මාරං අන් තරං කත් වා 
දිය්යමානං න ගණ් හති. කස් මා? ‘‘අයං මං නිස් සාය අන් තරකරණං ලභතී’’ති. 
දණ් ඩමුසෙලසුපි එෙසව නෙයො. 

ද් වින් නන් ති ද් වීසු භුඤ් ජමාෙනසු එකස් මිං උට් ඨාය ෙදන් ෙත න ගණ් හති. 
කස් මා? ‘‘එකස් ස කබළන් තරාෙයො ෙහොතී’’ති. න ගබ් භිනියාතිආදීසු පන 
‘‘ගබ් භිනියා කුච් ඡියං දාරෙකො කිලමති. පායන් තියා දාරකස් ස ඛීරන් තරාෙයො ෙහොති, 
පුරිසන් තරගතාය රතිඅන් තරාෙයො ෙහොතී’’ති න ගණ් හති. සංකිත් තීසූති 
සංකිත් ෙතත් වා කතභත් ෙතසු, දුබ් භික් ඛසමෙය කිර අෙචලකසාවකා අෙචලකානං 
අත් ථාය තෙතො තෙතො තණ් ඩුලාදීනි සමාදෙපත් වා භත් තං පචන් ති. උක් කට් ෙඨො 
අෙචලෙකො තෙතොපි න පටිග් ගණ් හති. න යත් ථ සාති යත් ථ සුනෙඛො – ‘‘පිණ් ඩං 
ලභිස් සාමී’’ති උපට් ඨිෙතො ෙහොති, තත් ථ තස් ස අදත් වා ආහටං න ගණ් හති. කස් මා? 
එතස් ස පිණ් ඩන් තරාෙයො ෙහොතීති. සණ් ඩසණ් ඩචාරිනීති සමූහසමූහචාරිනී, සෙච හි 
අෙචලකං දිස් වා – ‘‘ඉමස් ස භික් ඛං දස ්සාමා’’ති මනුස් සා භත් තෙගහං පවිසන් ති, 
ෙතසු ච පවිසන් ෙතසු කෙළොපිමුඛාදීසු නිලීනා මක් ඛිකා උප් පතිත් වා සණ් ඩසණ් ඩා 
චරන් ති, තෙතො ආහටං භික් ඛං න ගණ් හති. කස් මා? මං නිස් සාය මක් ඛිකානං 
ෙගොචරන් තරාෙයො ජාෙතොති. 
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ථුෙසොදකන් ති සබ් බසස් සසම් භාෙරහි කතං ෙසොවීරකං. එත් ථ ච සුරාපානෙමව 
සාවජ් ජං, අයං පන සබ් ෙබසුපි සාවජ් ජසඤ් ඤී. එකාගාරිෙකොති ෙයො එකස් මිංෙයව 
ෙගෙහ භික් ඛං ලභිත් වා නිවත් තති. එකාෙලොපිෙකොති ෙයො එෙකෙනව ආෙලොෙපන 
යාෙපති. ද් වාගාරිකාදීසුපි එෙසව නෙයො. එකිස් සාපි දත් තියාති එකාය දත් තියා. දත් ති 
නාම එකා ඛුද් දකපාති ෙහොති, යත් ථ අග් ගභික් ඛං පක් ඛිපිත් වා ඨෙපන් ති. 
එකාහිකන් ති එකදිවසන් තරිකං. අද් ධමාසිකන් ති අද් ධමාසන් තරිකං. 
පරියායභත් තෙභොජනන් ති වාරභත් තෙභොජනං, එකාහවාෙරන ද් වීහවාෙරන 
සත් තාහවාෙරන අඩ් ඪමාසවාෙරනාති එවං දිවසවාෙරන ආගතභත් තෙභොජනං. 

395. සාකභක් ෙඛොති අල් ලසාකභක් ෙඛො. සාමාකභක් ෙඛොති 
සාමාකතණ් ඩුලභක් ෙඛො. නීවාරාදීසු නීවාෙරො නාම අරඤ් ෙඤ සයංජාතා වීහිජාති. 
දද් දුලන් ති චම් මකාෙරහි චම් මං ලිඛිත් වා ඡඩ් ඩිතකසටං. හටං වුච් චති සිෙලෙසොපි 
ෙසවාෙලොපි. කණන් ති කුණ් ඩකං. ආචාෙමොති භත් තඋක් ඛලිකාය ලග් ෙගො 
ඣාමකඔදෙනො, තං ඡඩ් ඩිතට් ඨානෙතොව ගෙහත් වා ඛාදති, ‘‘ඔදනකඤ් ජිය’’න් තිපි 
වදන් ති. පිඤ් ඤාකාදෙයො පාකටා එව. පවත් තඵලෙභොජීති පතිතඵලෙභොජී. 

396. සාණානීති සාණවාකෙචොළානි. මසාණානීති මිස් සකෙචොළානි. 
ඡවදුස් සානීති මතසරීරෙතො ඡඩ් ඩිතවත් ථානි, එරකතිණාදීනි වා ගන් ෙථත් වා 
කතනිවාසනානි. පංසුකූලානීති පථවියං ඡඩ් ඩිතනන් තකානි. තිරීටානීති 
රුක් ඛතචවත් ථානි. අජිනන් ති අජිනමිගචම් මං. අජිනක් ඛිපන් ති තෙදව මජ් ෙඣ 
ඵාලිතකං. කුසචීරන් ති කුසතිණානි ගන් ෙථත් වා කතචීරං. වාකචීරඵලකචීෙරසුපි 
එෙසව නෙයො. ෙකසකම් බලන් ති මනුස් සෙකෙසහි කතකම් බලං. යං සන් ධාය වුත් තං 
– 

‘‘ෙසය්යථාපි භික් ඛෙව, යානි කානිචි තන් තාවුතානි වත් ථානි, 
ෙකසකම් බෙලො ෙතසං පටිකිට් ෙඨො අක් ඛායති. ෙකසකම් බෙලො, භික් ඛෙව, 
සීෙත සීෙතො, උණ් ෙහ උණ් ෙහො අප් පග් ෙඝො ච දුබ් බණ් ෙණො ච දුග් ගන් ෙධො 
දුක් ඛසම් ඵස් ෙසො’’ති. 

වාළකම් බලන් ති අස් සවාෙලහි කතකම් බලං. උලූකපක් ඛිකන් ති උලූකපක් ඛානි 
ගන් ෙථත් වා කතනිවාසනං. උක් කුටිකප් පධානමනුයුත් ෙතොති උක් කුටිකවීරියං 
අනුයුත් ෙතො, ගච් ඡන් ෙතොපි උක් කුටිෙකොව හුත් වා උප් පතිත් වා උප් පතිත් වා ගච් ඡති. 
කණ් ටකාපස් සයිෙකොති අයකණ් ටෙක වා පකතිකණ් ටෙක වා භූමියං ෙකොට් ෙටත් වා 
තත් ථ චම් මං අත් ථරිත් වා ඨානචඞ් කමාදීනි කෙරොති. ෙසය්යන් ති සයන් ෙතොපි 
තත් ෙථව ෙසය්යං කප් ෙපති. ඵලකෙසය්යන් ති රුක් ඛඵලෙක ෙසය්යං. 
ථණ් ඩිලෙසය්යන් ති ථණ් ඩිෙල උච් ෙච භූමිඨාෙන ෙසය්යං. එකපස් සයිෙකොති 
එකපස් ෙසෙනව සයති. රෙජොජල් ලධෙරොති සරීරං ෙතෙලන මක් ඛිත් වා 
රජුට් ඨානට් ඨාෙන තිට් ඨති, අථස් ස සරීෙර රෙජොජල් ලං ලග් ගති, තං ධාෙරති. 
යථාසන් ථතිෙකොති ලද් ධං ආසනං අෙකොෙපත් වා යෙදව ලභති, තත් ෙථව 
නිසීදනසීෙලො. ෙවකටිෙකොති විකටඛාදනසීෙලො. විකටන් ති ගූථං වුච් චති. 

Free Distribution www.aathaapi.org



අපානෙකොති පටික් ඛිත් තසීතුදකපාෙනො. සායං තතියමස් සාති සායතතියකං. පාෙතො, 
මජ් ඣන් හිෙක, සායන් ති දිවසස් ස තික් ඛත් තුං පාපං පවාෙහස් සාමීති 
උදෙකොෙරොහනානුෙයොගං අනුයුත් ෙතො විහරතීති. 

තෙපොපක් කමනිරත් ථකතාවණ් ණනා 

397. අථ භගවා සීලසම් පදාදීහි විනා ෙතසං තෙපොපක් කමානං නිරත් ථකතං 
දස් ෙසන් ෙතො – ‘‘අෙචලෙකො ෙචපි කස් සප ෙහොතී’’තිආදිමාහ. තත් ථ ආරකා වාති 
දූෙරෙයව. අෙවරන් ති ෙදොසෙවරවිරහිතං. අබ්යාපජ් ජන් ති ෙදොමනස් සබ්යාපජ් ජරහිතං. 

398. දුක් කරං, ෙභො ෙගොතමාති ඉදං කස් සෙපො ‘‘මයං පුබ් ෙබ එත් තකමත් තං 
සාමඤ් ඤඤ් ච බහ ්මඤ් ඤඤ් චාති විචරාම, තුම් ෙහ පන අඤ ්ඤංෙයව සාමඤ් ඤඤ් ච 
බහ් මඤ් ඤඤ් ච වදථා’’ති දීෙපන් ෙතො ආහ. පකති ෙඛො එසාති පකතිකථා එසා. ඉමාය 
ච, කස් සප, මත් තායාති ‘‘කස් සප යදි ඉමිනා පමාෙණන එවං පරිත් තෙකන 
පටිපත් තික් කෙමන සාමඤ් ඤං වා බහ ්මඤ් ඤං වා දුක් කරං සුදුක් කරං නාම අභවිස ්ස, 
තෙතො ෙනතං අභවිස ්ස කල් ලං වචනාය දුක් කරං සාමඤ් ඤ’’න් ති අයෙමත් ථ 
පදසම් බන් ෙධන සද් ධිං අත් ෙථො. එෙතන නෙයන සබ් බත් ථ පදසම් බන් ෙධො 
ෙවදිතබ් ෙබො. 

399. දුජ් ජාෙනොති ඉදම් පි ෙසො ‘‘මයං පුබ් ෙබ එත් තෙකන සමෙණො වා 
බාහ් මෙණො වා ෙහොතීති විචරාම, තුම් ෙහ පන අඤ ්ඤථා වදථා’’ති ඉදං සන් ධායාහ. 
අථස ්ස භගවා තං පකතිවාදං පටික් ඛිපිත් වා සභාවෙතොව දුජ් ජානභාවං 
ආවිකෙරොන් ෙතො පුනපි – ‘‘පකති ෙඛො’’තිආදිමාහ. තතාපි වුත් තනෙයෙනව 
පදසම් බන් ධං කත් වා අත් ෙථො ෙවදිතබ් ෙබො. 

සීලසමාධිපඤ් ඤාසම් පදාවණ් ණනා 

400-401. කතමා පන සා, ෙභො ෙගොතමාති කස් මා පුච් ඡති. අයං කිර පණ් ඩිෙතො 
භගවෙතො කෙථන් තස් ෙසව කථං උග් ගෙහසි, අථ අත් තෙනො පටිපත් තියා 
නිරත් ථකතං විදිත් වා සමෙණො ෙගොතෙමො – ‘‘තස් ස ‘චායං සීලසම් පදා, 
චිත් තසම් පදා, පඤ් ඤාසම් පදා අභාවිතා ෙහොති අසච් ඡිකතා, අථ ෙඛො ෙසො ආරකාව 
සාමඤ් ඤා’තිආදිමාහ. හන් ද දානි නං තා සම් පත් තිෙයො පුච් ඡාමී’’ති 
සීලසම් පදාදිවිජානනත් ථං පුච් ඡති. අථස් ස භගවා බුද් ධුප් පාදං දස් ෙසත් වා 
තන් තිධම් මං කෙථන් ෙතො තා සම් පත් තිෙයො දස් ෙසතුං – ‘‘ඉධ කස් සපා’’තිආදිමාහ. 
ඉමාය ච කස් සප සීලසම් පදායාති ඉදං අරහත් තඵලෙමව සන් ධාය වුත් තං. 
අරහත් තඵලපරිෙයොසානඤ් හි භගවෙතො සාසනං. තස ්මා අරහත් තඵලසම් පයුත් තාහි 
සීලචිත් තපඤ් ඤාසම් පදාහි අඤ ්ඤා උත් තරිතරා වා පණීතතරා වා සීලාදිසම් පදා 
නත් ථීති ආහ. 

සීහනාදකථාවණ් ණනා 
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402. එවඤ් ච පන වත් වා ඉදානි අනුත් තරං මහාසීහනාදං නදන් ෙතො – ‘‘සන් ති 
කස් සප එෙක සමණබාහ් මණා’’තිආදිමාහ. තත් ථ අරියන් ති නිරුපක් කිෙලසං 
පරමවිසුද් ධං. පරමන් ති උත් තමං, පඤ් චසීලානි හිආදිං කත් වා යාව 
පාතිෙමොක් ඛසංවරසීලා සීලෙමව, ෙලොකුත් තරමග් ගඵලසම් පයුත් තං පන පරමසීලං 
නාම. නාහං තත් ථාති තත් ථ සීෙලපි පරමසීෙලපි අහං අත් තෙනො සමසමං මම 
සීලසෙමන සීෙලන මයා සමං පුග් ගලං න පස ්සාමීති අත් ෙථො. අහෙමව තත් ථ 
භිෙය්යොති අහෙමව තස් මිං සීෙල උත් තෙමො. කතමස් මිං? යදිදං අධිසීලන් ති යං එතං 
උත් තමං සීලන් ති අත් ෙථො. ඉති ඉමං පඨමං සීහනාදං නදති. 

තෙපොජිගුච් ඡවාදාති ෙය තෙපොජිගුච් ඡං වදන් ති. තත් ථ තපතීති තෙපො, 
කිෙලසසන් තාපකවීරියස් ෙසතං නාමං, තෙදව ෙත කිෙලෙස ජිගුච් ඡතීති ජිගුච් ඡා. 
අරියා පරමාති එත් ථ නිද් ෙදොසත් තා අරියා, අට් ඨආරම් භවත් ථුවෙසනපි උප් පන් නා 
විපස් සනාවීරියසඞ් ඛාතා තෙපොජිගුච් ඡා තෙපොජිගුච් ඡාව, මග් ගඵලසම් පයුත් තා පරමා 
නාම. අධිෙජගුච් ඡන් ති ඉධ ජිගුච් ඡභාෙවො ෙජගුච් ඡං, උත් තමං ෙජගුච් ඡං අධිෙජගුච් ඡං, 
තස් මා යදිදං අධිෙජගුච් ඡං, තත් ථ අහෙමව භිෙය්යොති එවෙමත් ථ අත් ෙථො දට් ඨබ් ෙබො. 
පඤ් ඤාධිකාෙරපි කම් මස් සකතාපඤ් ඤා ච විපස ්සනාපඤ් ඤා ච පඤ ්ඤා නාම, 
මග් ගඵලසම් පයුත් තා පරමා පඤ් ඤා නාම. අධිපඤ් ඤන් ති එත් ථ ලිඞ් ගවිපල් ලාෙසො 
ෙවදිතබ් ෙබො, අයං පෙනත් ථත් ෙථො – යායං අධිපඤ ්ඤා නාම අහෙමව තත් ථ 
භිෙය්යොති විමුත් තාධිකාෙර තදඞ් ගවික් ඛම් භනවිමුත් තිෙයො විමුත් ති නාම, 
සමුච් ෙඡදපටිපස් සද් ධිනිස් සරණවිමුත් තිෙයො පන පරමා විමුත් තීති ෙවදිතබ් බා. ඉධාපි 
ච යදිදං අධිවිමුත් තීති යා අයං අධිවිමුත් ති, අහෙමව තත් ථ භිෙය්යොති අත් ෙථො. 

403. සුඤ් ඤාගාෙරති සුඤ ්ෙඤ ඝෙර, එකෙකොව නිසීදිත් වාති අධිප් පාෙයො. 
පරිසාසු චාති අට් ඨසු පරිසාසු. වුත් තම් පි ෙචතං – 

‘‘චත් තාරිමානි, සාරිපුත් ත, තථාගතස් ස ෙවසාරජ් ජානි. ෙයහි 
ෙවසාරජ් ෙජහි සමන් නාගෙතො තථාගෙතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු 
සීහනාදං නදතී’’ති (ම. නි. 1.150) සුත් තං විත් ථාෙරතබ් බං. 

පඤ් හඤ් ච නං පුච් ඡන් තීති පණ් ඩිතා ෙදවමනුස් සා නං පඤ් හං අභිසඞ් ඛරිත් වා 
පුච් ඡන් ති. බ්යාකෙරොතීති තඞ් ඛණඤ් ෙඤව විස ්සජ් ෙජසි. චිත් තං ආරාෙධතීති 
පඤ් හාවිස් සජ් ජෙනන මහාජනස් ස චිත් තං පරිෙතොෙසතිෙයව. ෙනො ච ෙඛො 
ෙසොතබ් බං මඤ් ඤන් තීති චිත් තං ආරාෙධත් වා කෙථන් තස් සපිස් ස වචනං පෙර 
ෙසොතබ් බං න මඤ ්ඤන් තීති, එවඤ් ච වෙදය න් ති අත් ෙථො. ෙසොතබ් බඤ් චස් ස 
මඤ් ඤන් තීති ෙදවාපි මනුස් සාපි මහන් ෙතෙනව උස් සාෙහන ෙසොතබ් බං මඤ ්ඤන් ති. 
පසීදන් තීති සුපසන් නා කල් ලචිත් තා මුදුචිත් තා ෙහොන් ති. පසන් නාකාරං කෙරොන් තීති 
න මුද් ධප් පසන් නාව ෙහොන් ති, පණීතානි චීවරාදීනි ෙවළුවනවිහාරාදෙයො ච 
මහාවිහාෙර පරිච් චජන් තා පසන් නාකාරං කෙරොන් ති. තථත් තායාති යං ෙසො ධම් මං 
ෙදෙසති තථා භාවාය, ධම් මානුධම් මපටිපත් තිපූරණත් ථාය පටිපජ් ජන් තීති අත් ෙථො. 
තථත් තාය ච පටිපජ් ජන් තීති තථභාවාය පටිපජ් ජන් ති, තස් ස හි භගවෙතො ධම් මං 

Free Distribution www.aathaapi.org



සුත් වා ෙකචි සරෙණසු ෙකචි පඤ් චසු සීෙලසු පතිට් ඨහන් ති, අපෙර නික් ඛමිත් වා 
පබ් බජන් ති. පටිපන් නා ච ආරාෙධන් තීති තඤ් ච පන පටිපදං පටිපන් නා පූෙරතුං 
සක් ෙකොන් ති, සබ් බාකාෙරන පන පූෙරන් ති, පටිපත් තිපූරෙණන තස් ස ෙභොෙතො 
ෙගොතමස් ස චිත් තං ආරාෙධන් තීති වත් තබ් බා. 

ඉමස් මිං පෙනොකාෙස ඨත් වා සීහනාදා සෙමොධාෙනතබ් බා. එකච් චං තපස් සිං 
නිරෙය නිබ් බත් තං පස් සාමීති හි භගවෙතො එෙකො සීහනාෙදො. අපරං සග් ෙග 
නිබ් බත් තං පස ්සාමීති එෙකො. අකුසලධම් මප් පහාෙන අහෙමව ෙසට් ෙඨොති එෙකො. 
කුසලධම් මසමාදාෙනපි අහෙමව ෙසට් ෙඨොති එෙකො. අකුසලධම් මප් පහාෙන 
මය් හෙමව සාවකසඞ් ෙඝො ෙසට් ෙඨොති එෙකො. කුසලධම් මසමාදාෙනපි මය් හංෙයව 
සාවකසඞ් ෙඝො ෙසට් ෙඨොති එෙකො. සීෙලන මය් හං සදිෙසො නත් ථීති එෙකො. වීරිෙයන 
මය් හං සදිෙසො නත් ථීති එෙකො. පඤ් ඤාය…ෙප.… විමුත් තියා…ෙප.… සීහනාදං 
නදන් ෙතො පරිසමජ් ෙඣ නිසීදිත් වා නදාමීති එෙකො. විසාරෙදො හුත් වා නදාමීති එෙකො. 
පඤ් හං මං පුච් ඡන් තීති එෙකො. පඤ් හං පුට් ෙඨො විස් සජ් ෙජමීති එෙකො. විස් සජ් ජෙනන 
පරස් ස චිත් තං ආරාෙධමීති එෙකො. සුත් වා ෙසොතබ් බං මඤ ්ඤන් තීති එෙකො. සුත් වා 
ෙම පසීදන් තීති එෙකො. පසන් නාකාරං කෙරොන් තීති එෙකො. යං පටිපත් තිං ෙදෙසමි, 
තථත් තාය පටිපජ් ජන් තීති එෙකො. පටිපන් නා ච මං ආරාෙධන් තීති එෙකො. ඉති 
පුරිමානං දසන් නං එෙකකස් ස – ‘‘පරිසාසු ච නදතී’’ති ආදෙයො දස දස පරිවාරා. එවං 
ෙත දස පුරිමානං දසන් නං පරිවාරවෙසන සතං පුරිමා ච දසාති දසාධිකං සීහනාදසතං 
ෙහොති. ඉෙතො අඤ් ඤස් මිං පන සුත් ෙත එත් තකා සීහනාදා දුල් ලභා, ෙතනිදං සුත් තං 
මහාසීහනාදන් ති වුච් චති. ඉති භගවා ‘‘සීහනාදං ෙඛො සමෙණො ෙගොතෙමො නදති, 
තඤ් ච ෙඛො සුඤ් ඤාගාෙර නදතී’’ති එවං වාදානු වාදං පටිෙසෙධත් වා ඉදානි පරිසති 
නදිතපුබ් බං සීහනාදං දස් ෙසන් ෙතො ‘‘එකමිදාහ’’න් තිආදිමාහ. 

තිත් ථියපරිවාසකථාවණ් ණනා 

404. තත් ථ තත මං අඤ් ඤතෙරො තපබහ් මචාරීති තත රාජගෙහ ගිජ් ඣකූෙට 
පබ් බෙත විහරන් තං මං අඤ ්ඤතෙරො තපබහ් මචාරී නිෙගොෙධො නාම පරිබ් බාජෙකො. 
අධිෙජගුච් ෙඡති වීරිෙයන පාපජිගුච් ඡනාධිකාෙර පඤ් හං පුච් ඡි. ඉදං යං තං භගවා 
ගිජ් ඣකූෙට මහාවිහාෙර නිසින් ෙනො උදුම් බරිකාය ෙදවියා උය්යාෙන නිසින් නස් ස 
නිෙගොධස් ස ච පරිබ් බාජකස් ස සන් ධානස් ස ච උපාසකස් ස දිබ් බාය ෙසොතධාතුයා 
කථාසල් ලාපං සුත් වා ආකාෙසනාගන් ත් වා ෙතසං සන් තිෙක පඤ් ඤත් ෙත ආසෙන 
නිසීදිත් වා නිෙගොෙධන අධිෙජගුච් ෙඡ පුට් ඨපඤ් හං විස් සජ් ෙජසි, තං සන් ධාය වුත් තං. 
පරං විය මත් තායාති පරමාය මත් තාය, අතිමහන් ෙතෙනව පමාෙණනාති අත් ෙථො. 
ෙකො හි, භන් ෙතති ඨෙපත් වා අන් ධබාලං දිට් ඨිගතිකං අඤ ්ෙඤො පණ් ඩිතජාතිෙකො 
‘‘ෙකො නාම භගවෙතො ධම් මං සුත් වා න අත් තමෙනො අස් සා’’ති වදති. ලෙභය්යාහන් ති 
ඉදං ෙසො – ‘‘චිරං වත ෙම අනිය්යානිකපක් ෙඛ ෙයොෙජත් වා අත් තා කිලමිෙතො, 
‘සුක් ඛනදීතීෙර න් හායිස් සාමී’ති සම් පරිවත් ෙතන් ෙතන විය ථුෙස ෙකොට් ෙටන් ෙතන 
විය න ෙකොචි අත් ෙථො නිප් ඵාදිෙතො. හන් දාහං අත් තානං ෙයොෙග ෙයොෙජස් සාමී’’ති 
චින් ෙතත් වා ආහ. අථ භගවා ෙයො අෙනන ඛන් ධෙක තිත් ථියපරිවාෙසො 
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පඤ් ඤත් ෙතො, ෙයො අඤ් ඤතිත් ථියපුබ් ෙබො සාමෙණරභූමියං ඨිෙතො – ‘‘අහං භන් ෙත, 
ඉත් ථන් නාෙමො අඤ් ඤතිත් ථියපුබ් ෙබො ඉමස් මිං ධම් මවිනෙය ආකඞ් ඛාමි උපසම් පදං, 
ස් වාහං, භන් ෙත, සංඝං චත් තාෙරො මාෙස පරිවාසං යාචාමී’’තිආදිනා (මහාව. 86) 
නෙයන සමාදියිත් වා පරිවසති, තං සන් ධාය – ‘‘ෙයො ෙඛො, කස් සප, 
අඤ් ඤතිත් ථියපුබ් ෙබො’’තිආදිමාහ. 

405. තත් ථ පබ් බජ් ජන් ති වචනසිලිට් ඨතාවෙසෙනව වුත් තං, අපරිවසිත් වාෙයව හි 
පබ් බජ් ජං ලභති. උපසම් පදත් ථිෙකන පන නාතිකාෙලන ගාමප් පෙවසනාදීනි අට් ඨ 
වත් තානි පූෙරන් ෙතන පරිවසිතබ් බං. ආරද් ධචිත් තාති අට් ඨවත් තපූරෙණන 
තුට් ඨචිත් තා, අයෙමත් ථ සඞ් ෙඛපත් ෙථො. විත් ථාරෙතො පෙනස තිත් ථියපරිවාෙසො 
සමන් තපාසාදිකාය විනයට් ඨකථායං පබ් බජ් ජඛන් ධකවණ් ණනාය වුත් තනෙයන 
ෙවදිතබ් ෙබො. අපි ච ෙමත් ථාති අපි ච ෙම එත් ථ. පුග් ගලෙවමත් තතා විදිතාති 
පුග් ගලනානත් තං විදිතං. ‘‘අයං පුග් ගෙලො පරිවාසාරෙහො, අයං න පරිවාසාරෙහො’’ති 
ඉදං මය් හං පාකටන් ති දස ්ෙසති. තෙතො කස් සෙපො චින් ෙතසි – ‘‘අෙහො අච් ඡරියං 
බුද් ධසාසනං, යත් ථ එවං ඝංසිත් වා ෙකොට් ෙටත් වා යුත් තෙමව ගණ් හන් ති, අයුත් තං 
ඡඩ් ෙඩන් තී’’ති, තෙතො සුට් ඨුතරං පබ් බජ් ජාය සඤ් ජාතුස් සාෙහො – ‘‘සෙච 
භන් ෙත’’තිආදිමාහ. 

අථ ෙඛො භගවා තස් ස තිබ් බච් ඡන් දතං විදිත් වා – ‘‘න කස් සෙපො පරිවාසං 
අරහතී’’ති අඤ ්ඤතරං භික් ඛුං ආමන් ෙතසි – ‘‘ගච් ඡ භික් ඛු කස් සපං න් හාෙපත් වා 
පබ් බාෙජත් වා ආෙනහී’’ති. ෙසො තථා කත් වා තං පබ් බාෙජත් වා භගවෙතො සන් තිකං 
ආගමාසි. භගවා තං ගණමජ් ෙඣ නිසීදාෙපත් වා උපසම් පාෙදසි. ෙතන වුත් තං – 
‘‘අලත් ථ ෙඛො අෙචෙලො කස් සෙපො භගවෙතො සන් තිෙක පබ් බජ් ජං, අලත් ථ 
උපසම් පද’’න් ති. අචිරූපසම් පන් ෙනොති උපසම් පන් ෙනො හුත් වා නචිරෙමව. 
වූපකට් ෙඨොති වත් ථුකාමකිෙලසකාෙමහි කාෙයන ෙචව චිත් ෙතන ච වූපකට් ෙඨො. 
අප් පමත් ෙතොති කම් මට් ඨාෙන සතිං අවිජහන් ෙතො. ආතාපීති 
කායිකෙචතසිකසඞ් ඛාෙතන වීරියාතාෙපන ආතාපී. පහිතත් ෙතොති කාෙය ච ජීවිෙත 
ච අනෙපක් ඛතාය ෙපසිතචිත් ෙතො විස් සට් ඨඅත් තභාෙවො. යස් සත් ථායාති යස් ස 
අත් ථාය. කුලපුත් තාති ආචාරකුලපුත් තා. සම් මෙදවාති ෙහතුනාව කාරෙණෙනව. 
තදනුත් තරන් ති තං අනුත් තරං. බහ් මචරියපරිෙයොසානන් ති මග් ගබහ් මචරියස් ස 
පරිෙයොසානභූතං අරහත් තඵලං. තස ්ස හි අත් ථාය කුලපුත් තා පබ් බජන් ති. දිට් ෙඨව 
ධම් ෙමති ඉමස් මිංෙයව අත් තභාෙව. සයං අභිඤ ්ඤා සච් ඡිකත් වාති අත් තනාෙයව 
පඤ් ඤාය පච් චක් ඛං කත් වා, අපරප් පච් චයං කත් වාති අත් ෙථො. උපසම් පජ් ජ විහාසීති 
පාපුණිත් වා සම් පාෙදත් වා විහාසි, එවං විහරන් ෙතො ච ඛීණා ජාති…ෙප.… 
අබ් භඤ ්ඤාසීති. 

එවමස් ස පච් චෙවක් ඛණභූමිං දස ්ෙසත් වා අරහත් තනිකූෙටන ෙදසනං 
නිට් ඨාෙපතුං ‘‘අඤ ්ඤතෙරො ෙඛො පනායස් මා කස් සෙපො අරහතං අෙහොසී’’ති වුත් තං. 
තත් ථ අඤ් ඤතෙරොති එෙකො. අරහතන් ති අරහන් තානං, භගවෙතො සාවකානං 
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අරහන් තානං අබ් භන් තෙරො අෙහොසීති අයෙමත් ථ අධිප් පාෙයො. යං යං පන 
අන් තරන් තරා න වුත් තං, තං තං තත් ථ තත් ථ වුත් තත් තා පාකටෙමවාති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථායං 

මහාසීහනාදසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. ෙපොට් ඨපාදසුත් තවණ් ණනා 

ෙපොට් ඨපාදපරිබ් බාජකවත් ථුවණ් ණනා 

406. එවං ෙම සුත් තං…ෙප.… සාවත් ථියන් ති ෙපොට් ඨපාදසුත් තං. තතායං 
අපුබ් බපදවණ් ණනා. සාවත් ථියං විහරති ෙජතවෙන අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආරාෙමති 
සාවත් ථිං උපනිස් සාය ෙයො ෙජතස් ස කුමාරස් ස වෙන අනාථපිණ් ඩිෙකන ගහපතිනා 
ආරාෙමො කාරිෙතො, තත් ථ විහරති. ෙපොට් ඨපාෙදො පරිබ් බාජෙකොති නාෙමන 
ෙපොට් ඨපාෙදො නාම ඡන් නපරිබ් බාජෙකො. ෙසො කිර ගිහිකාෙල බාහ් මණමහාසාෙලො 
කාෙමසුආදීනවං දිස් වා චත් තාලීසෙකොටිපරිමාණං ෙභොගක් ඛන් ධං පහාය පබ් බජිත් වා 
තිත් ථියානං ගණාචරිෙයො ජාෙතො. සමයං පවදන් ති එත් ථාති සමයප් පවාදෙකො, තස් මිං 
කිර ඨාෙන චඞ් කීතාරුක් ඛෙපොක් ඛරසාතිප් පභුතෙයො බාහ් මණා 
නිගණ් ඨඅෙචලකපරිබ් බාජකාදෙයො ච පබ් බජිතා සන් නිපතිත් වා අත් තෙනො 
අත් තෙනො සමයං වදන් ති කෙථන් ති දීෙපන් ති, තස් මා ෙසො ආරාෙමො 
සමයප් පවාදෙකොති වුච් චති. ස ්ෙවව ච තින් දුකාචීරසඞ් ඛාතාය තිම් බරූරුක් ඛපන් තියා 
පරික් ඛිත් තත් තා තින් දුකාචීෙරො. යස් මා පෙනත් ථ පඨමං එකාව සාලා අෙහොසි, පච් ඡා 
මහාපුඤ් ඤං පරිබ් බාජකං නිස් සාය බහූ සාලා කතා. තස් මා තෙමව එකං සාලං 
උපාදාය ලද් ධනාමවෙසන එකසාලෙකොති වුච් චති. මල් ලිකාය පන පෙසනදිරඤ් ෙඤො 
ෙදවියා උය්යානභූෙතො ෙසො පුප් ඵඵලසම් පන් ෙනො ආරාෙමොති කත් වා මල් ලිකාය 
ආරාෙමොති සඞ් ඛ්යං ගෙතො. තස් මිං සමයප් පවාදෙක තින් දුකාචීෙර එකසාලෙක 
මල් ලිකාය ආරාෙම. 

පටිවසතීති නිවාසඵාසුතාය වසති. අෙථකදිවසං භගවා පච් චූසසමෙය 
සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං පත් ථරිත් වා ෙලොකං පරිග් ගණ් හන් ෙතො ඤාණජාලස් ස 
අන් ෙතොගතං පරිබ් බාජකං දිස් වා – ‘‘අයං ෙපොට් ඨපාෙදො මය් හං ඤාණජාෙල 
පඤ් ඤායති, කින් නු ෙඛො භවිස් සතී’’ති උපපරික් ඛන් ෙතො අද් දස – ‘‘අහං අජ් ජ තත් ථ 
ගමිස් සාමි, අථ මං ෙපොට් ඨපාෙදො නිෙරොධඤ් ච නිෙරොධවුට් ඨානඤ් ච පුච් ඡිස් සති, 
තස් සාහං සබ් බබුද් ධානං ඤාෙණන සංසන් දිත් වා තදුභයං කෙථස් සාමි, අථ ෙසො 
කතිපාහච් චෙයන චිත් තං හත් ථිසාරිපුත් තං ගෙහත් වා මම සන් තිකං ආගමිස් සති, 
ෙතසමහං ධම් මං ෙදෙසස් සාමි, ෙදසනාවසාෙන ෙපොට් ඨපාෙදො මං සරණං ගමිස් සති, 
චිත් ෙතො හත් ථිසාරිපුත් ෙතො මම සන් තිෙක පබ් බජිත් වා අරහත් තං පාපුණිස් සතී’’ති. 
තෙතො පාෙතොව සරීරපටිජග් ගනං කත් වා සුරත් තදුපට් ටං නිවාෙසත් වා 
විජ් ජුලතාසදිසං කායබන් ධනං බන් ධිත් වා යුගන් ධරපබ් බතං පරික් ඛිපිත් වා 
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ඨිතමහාෙමඝං විය ෙමඝවණ් ණං පංසුකූලං එකංසවරගතං කත් වා පච් චග් ඝං 
ෙසලමයපත් තං වාමඅංසකූෙට ලග් ෙගත් වා සාවත් ථිං පිණ් ඩාය පවිසිස් සාමීති සීෙහො 
විය හිමවන් තපාදා විහාරා නික් ඛමි. ඉමමත් ථං සන් ධාය – ‘‘අථ ෙඛො භගවා’’තිආදි 
වුත් තං. 

407. එතදෙහොසීති නගරද් වාරසමීපං ගන් ත් වා අත් තෙනො රුචිවෙසන සූරියං 
ඔෙලොෙකත් වා අතිප් පගභාවෙමව දිස් වා එතං අෙහොසි. යංනූනාහන් ති 
සංසයපරිදීපෙනො විය නිපාෙතො, බුද් ධානඤ් ච සංසෙයො නාම නත් ථි – ‘‘ඉදං 
කරිස් සාම, ඉදං න කරිස් සාම, ඉමස් ස ධම් මං ෙදෙසස් සාම, ඉමස් ස න 
ෙදෙසස් සාමා’’ති එවං පරිවිතක් කපුබ් බභාෙගො පෙනස සබ් බබුද් ධානං ලබ් භති. 
ෙතනාහ – ‘‘යංනූනාහ’’න් ති, යදි පනාහන් ති අත් ෙථො. 

408. උන් නාදිනියාති උච් චං නදමානාය, එවං නදමානාය චස් සා උද් ධං 
ගමනවෙසන උච් ෙචො, දිසාසු පත් ථටවෙසන මහා සද් ෙදොති උච් චාසද් දමහාසද් දාය, 
ෙතසඤ් හි පරිබ් බාජකානං පාෙතොව වුට් ඨාය කත් තබ් බං නාම ෙචතියවත් තං වා 
ෙබොධිවත් තං වා ආචරියුපජ් ඣායවත් තං වා ෙයොනිෙසො මනසිකාෙරො වා නත් ථි. ෙතන 
ෙත පාෙතොව වුට් ඨාය බාලාතෙප නිසින් නා – ‘‘ඉමස් ස හත් ෙථො ෙසොභෙනො, ඉමස් ස 
පාෙදො’’ති එවං අඤ ්ඤමඤ් ඤස් ස හත් ථපාදාදීනි වා ආරබ් භ, 
ඉත් ථිපුරිසදාරකදාරිකාදීනං වණ් ෙණ වා, අඤ් ඤං වා කාමස් සාදභවස් සාදාදිවත් ථුං 
ආරබ් භ කථං සමුට් ඨාෙපත් වා අනුපුබ් ෙබන රාජකථාදිඅෙනකවිධං තිරච් ඡානකථං 
කෙථන් ති. ෙතන වුත් තං – ‘‘උන් නාදිනියා උච් චාසද් දමහාසද් දාය අෙනකවිහිතං 
තිරච් ඡානකථං කෙථන් තියා’’ති. 

තෙතො ෙපොට් ඨපාෙදො පරිබ් බාජෙකො ෙත පරිබ් බාජෙක ඔෙලොෙකත් වා – ‘‘ඉෙම 
පරිබ් බාජකා අතිවිය අඤ ්ඤමඤ් ඤං අගාරවා, මයඤ් ච සමණස් ස ෙගොතමස් ස 
පාතුභාවෙතො පට් ඨාය සූරියුග් ගමෙන ඛජ් ෙජොපනකූපමා ජාතා, ලාභසක් කාෙරොපි 
ෙනො පරිහීෙනො. සෙච පනිමං ඨානං සමෙණො ෙගොතෙමො වා ෙගොතමස් ස සාවෙකො වා 
ගිහී උපට් ඨාෙකො වා තස් ස ආගච් ෙඡය්ය, අතිවිය ලජ් ජනීයං භවිස් සති, පරිසෙදොෙසො 
ෙඛො පන පරිසෙජට් ඨකස් ෙසව උපරි ආෙරොහතී’’ති ඉෙතොචිෙතො ච විෙලොෙකන් ෙතො 
භගවන් තං අද් දස. ෙතන වුත් තං – ‘‘අද් දසා ෙඛො ෙපොට් ඨපාෙදො 
පරිබ් බාජෙකො…ෙප.… තුණ් හී අෙහසු’’න් ති. 

409. තත් ථ සණ් ඨෙපසීති සික් ඛාෙපසි, වජ් ජමස් සා පටිච් ඡාෙදසි. යථා සුසණ් ඨිතා 
ෙහොති, තථා නං ඨෙපසි. යථා නාම පරිසමජ් ඣං පවිසන් ෙතො පුරිෙසො 
වජ් ජපටිච් ඡාදනත් ථං නිවාසනං සණ් ඨෙපති, පාරුපනං සණ් ඨෙපති, 
රෙජොකිණ් ණට් ඨානං පුඤ් ඡති; එවමස් සා වජ් ජපටිච් ඡාදනත් ථං – ‘‘අප් පසද් දා 
ෙභොන් ෙතො’’ති සික් ඛාෙපන් ෙතො යථා සුසණ් ඨිතා ෙහොති, තථා නං ඨෙපසීති අත් ෙථො. 
අප් පසද් දකාෙමොති අප් පසද් දං ඉච් ඡති, එෙකො නිසීදති, එෙකො තිට් ඨති, න 
ගණසඞ් ගණිකාය යාෙපති. උපසඞ් කමිතබ් බං මඤ් ෙඤය්යාති ඉධාගන් තබ් බං 
මඤ් ෙඤය්ය. කස් මා පෙනස භගවෙතො උපසඞ් කමනං පච් චාසීසතීති? අත් තෙනො 
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වුද් ධිං පත් ථයමාෙනො. පරිබ් බාජකා කිර බුද් ෙධසු වා බුද් ධසාවෙකසු වා අත් තෙනො 
සන් තිකං ආගෙතසු – ‘‘අජ් ජ අම් හාකං සන් තිකං සමෙණො ෙගොතෙමො ආගෙතො, 
සාරිපුත් ෙතො ආගෙතො, න ෙඛො පන ෙත යස් ස වා තස් ස වා සන් තිකං ගච් ඡන් ති, 
පස් සථ අම් හාකං උත් තමභාව’’න් ති අත් තෙනො උපට් ඨාකානං සන් තිෙක අත් තානං 
උක් ඛිපන් ති, උච් ෙච ඨාෙන ඨෙපන් ති, භගවෙතොපි උපට් ඨාෙක ගණ් හිතුං වායමන් ති. 
ෙත කිර භගවෙතො උපට් ඨාෙක දිස් වා එවං වදන් ති – ‘‘තුම් හාකං සත් ථා භවං 
ෙගොතෙමොපි ෙගොතමසාවකාපි අම් හාකං සන් තිකං ආගච් ඡන් ති, මයං අඤ් ඤමඤ් ඤං 
සමග් ගා. තුම් ෙහ පන අම් ෙහ අක් ඛීහිපි පස් සිතුං න ඉච් ඡථ, සාමීචිකම් මං න කෙරොථ, 
කිං ෙවො අම් ෙහහි අපරද් ධ’’න් ති. අෙථකච් ෙච මනුස් සා – ‘‘බුද් ධාපි එෙතසං 
සන් තිකං ගච් ඡන් ති කිං අම් හාක’’න් ති තෙතො පට් ඨාය ෙත දිස් වා නප් පමජ් ජන් ති. 
තුණ් හී අෙහසුන් ති ෙපොට් ඨපාදං පරිවාෙරත් වා නිස් සද් දා නිසීදිංසු. 

410. ස් වාගතං, භන් ෙතති සුට් ඨු ආගමනං, භන් ෙත, භගවෙතො; භගවති හි ෙනො 
ආගෙත ආනන් ෙදො ෙහොති, ගෙත ෙසොෙකොති දීෙපති. චිරස් සං ෙඛො, භන් ෙතති කස් මා 
ආහ? කිං භගවා පුබ් ෙබපි තත් ථ ගතපුබ් ෙබොති, න ගතපුබ් ෙබො. මනුස් සානං පන – 
‘‘කුහිං ගච් ඡන් තා, කුෙතො ආගතත් ථ, කිං මග් ගමූළ් හත් ථ, චිරස් සං ආගතත් ථා’’ති 
එවමාදෙයො පියසමුදාචාරා ෙහොන් ති, තස් මා එවමාහ. එවඤ් ච පන වත් වා න 
මානථද් ෙධො හුත් වා නිසීදි, උට් ඨායාසනා භගවෙතො පච් චුග් ගමනමකාසි. 
භගවන් තඤ් හි උපගතං දිස ්වා ආසෙනන අනිමන් ෙතන් ෙතො වා අපචිතිං 
අකෙරොන් ෙතො වා දුල් ලෙභො. කස් මා? උච් චාකුලීනතාය. අයම් පි පරිබ් බාජෙකො 
අත් තෙනො නිසින් නාසනං පප් ෙඵොෙටත් වා භගවන් තං ආසෙනන නිමන් ෙතන් ෙතො – 
‘‘නිසීදතු, භන් ෙත, භගවා ඉදමාසනං පඤ ්ඤත් ත’’න් ති ආහ. අන් තරාකථා 
විප් පකතාති නිසින් නානං ෙවො ආදිෙතො පට් ඨාය යාව මමාගමනං, එතස් මිං අන් තෙර 
කා නාම කථා විප් පකතා, මමාගමනපච් චයා කතමා කථා පරියන් තං න ගතා, වදථ, 
යාව නං පරියන් තං ෙනත් වා ෙදමීති සබ් බඤ් ඤුපවාරණං පවාෙරසි. අථ 
පරිබ් බාජෙකො – ‘‘නිරත් ථකකථා එසා නිස් සාරා වට් ටසන් නිස් සිතා, න තුම් හාකං 
පුරෙතො වත් තබ් බතං අරහතී’’ති දීෙපන් ෙතො ‘‘තිට් ඨෙතසා, භන් ෙත’’තිආදිමාහ. 

අභිසඤ ්ඤානිෙරොධකථාවණ් ණනා 

411. තිට් ඨෙතසා, භන් ෙතති සෙච භගවා ෙසොතුකාෙමො භවිස් සති, පච් ඡාෙපසා 
කථා න දුල් ලභා භවිස් සති, අම් හාකං පනිමාය කථාය අත් ෙථො නත් ථි. භගවෙතො 
පනාගමනං ලභිත් වා මයං අඤ ්ඤෙදව සුකාරණං පුච් ඡාමාති දීෙපති. තෙතො තං 
පුච් ඡන් ෙතො – ‘‘පුරිමානි, භන් ෙත’’තිආදිමාහ. තත් ථ ෙකොතූහලසාලායන් ති 
ෙකොතූහලසාලා නාම පච් ෙචකසාලා නත් ථි. යත් ථ පන නානාතිත් ථියා 
සමණබාහ් මණා නානාවිධං කථං පවත් ෙතන් ති, සා බහූනං – ‘‘අයං කිං වදති, අයං 
කිං වදතී’’ති ෙකොතූහලුප් පත් තිට් ඨානෙතො ෙකොතූහලසාලාති වුච් චති. 
අභිසඤ ්ඤානිෙරොෙධති එත් ථ අභීති උපසග් ගමත් තං. සඤ් ඤානිෙරොෙධති 
චිත් තනිෙරොෙධ, ඛණිකනිෙරොෙධ කථා උප් පන් නාති අත් ෙථො. ඉදං පන තස් සා 
උප් පත් තිකාරණං. යදා කිර භගවා ජාතකං වා කෙථති, සික් ඛාපදං වා පඤ් ඤෙපති 
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තදා සකලජම් බුදීෙප භගවෙතො කිත් තිෙඝොෙසො පත් ථරති, තිත් ථියා තං සුත් වා – 
‘‘භවං කිර ෙගොතෙමො පුබ් බචරියං කෙථසි, මයං කිං න සක් ෙකොම තාදිසං කිඤ් චි 
කෙථතු’’න් ති භගවෙතො පටිභාගකිරියං කෙරොන් තා එකං භවන් තරසමයං කෙථන් ති 
– ‘‘භවං ෙගොතෙමො සික් ඛාපදං පඤ් ඤෙපසි, මයං කිං න සක් ෙකොම 
පඤ් ඤෙපතු’’න් ති අත් තෙනො සාවකානං කිඤ් චිෙදව සික් ඛාපදං පඤ් ඤෙපන් ති. තදා 
පන භගවා අට් ඨවිධපරිසමජ් ෙඣ නිසීදිත් වා නිෙරොධකථං කෙථසි. තිත් ථියා තං 
සුත් වා – ‘‘භවං කිර ෙගොතෙමො නිෙරොධං නාම කෙථසි, මයම් පි තං කෙථස් සාමා’’ති 
සන් නිපතිත් වා කථයිංසු. ෙතන වුත් තං – ‘‘අභිසඤ ්ඤානිෙරොෙධ කථා උදපාදී’’ති. 

තෙතකච් ෙචති ෙතසු එකච් ෙච. පුරිෙමො ෙචත් ථ ය් වායං බාහිෙර තිත් ථායතෙන 
පබ් බජිෙතො චිත් තප් පවත් තියං ෙදොසං දිස් වා අචිත් තකභාෙවො සන් ෙතොති සමාපත් තිං 
භාෙවත් වා ඉෙතො චුෙතො පඤ් ච කප් පසතානි අසඤ ්ඤීභෙව ඨත් වා පුන ඉධ 
උප් පජ් ජති. තස ්ස සඤ් ඤුප් පාෙද ච නිෙරොෙධ ච ෙහතුං අපස ්සන් ෙතො – අෙහතූ 
අප් පච් චයාති ආහ. 

දුතිෙයො නං නිෙසෙධත් වා මිගසිඞ් ගතාපසස් ස අසඤ් ඤකභාවං ගෙහත් වා – 
‘‘උෙපතිපි අෙපතිපී’’ති ආහ. මිගසිඞ් ගතාපෙසො කිර අත් තන් තෙපො ෙඝොරතෙපො 
පරමධිතින් දිෙයො අෙහොසි. තස ්ස සීලෙතෙජන සක් කවිමානං උණ් හං අෙහොසි. 
සක් ෙකො ෙදවරාජා ‘‘සක් කට් ඨානං නු ෙඛො තාපෙසො පත් ෙථතී’’ති අලම් බුසං නාම 
ෙදවකඤ් ඤං – ‘තාපසස් ස තපං භින් දිත් වා එහී’ති ෙපෙසසි. සා තත් ථ ගතා. තාපෙසො 
පඨමදිවෙස තං දිස් වාව පලායිත් වා පණ් ණසාලං පාවිසි. දුතියදිවෙස 
කාමච් ඡන් දනීවරෙණන භග් ෙගො තං හත් ෙථ අග් ගෙහසි, ෙසො ෙතන දිබ් බඵස් ෙසන 
ඵුට් ෙඨො විසඤ් ඤී හුත් වා තිණ් ණං සංවච් ඡරානං අච් චෙයන සඤ් ඤං පටිලභි. තං ෙසො 
දිට් ඨිගතිෙකො – ‘‘තිණ් ණං සංවච් ඡරානං අච් චෙයන නිෙරොධා වුට් ඨිෙතො’’ති 
මඤ් ඤමාෙනො එවමාහ. 

තතිෙයො නං නිෙසෙධත් වා ආථබ් බණපෙයොගං සන් ධාය ‘‘උපකඩ් ඪන් තිපි 
අපකඩ් ඪන් තිපී’’ති ආහ. ආථබ් බණිකා කිර ආථබ් බණං පෙයොෙජත් වා සත් තං 
සීසච් ඡින් නං විය හත් ථච් ඡින් නං විය මතං විය ච කත් වා දස ්ෙසන් ති. තස් ස පුන 
පාකතිකභාවං දිස් වා ෙසො දිට් ඨිගතිෙකො – ‘‘නිෙරොධා වුට් ඨිෙතො අය’’න් ති 
මඤ් ඤමාෙනො එවමාහ. 

චතුත් ෙථො නං නිෙසෙධත් වා යක් ඛදාසීනං මදනිද් දං සන් ධාය ‘‘සන් ති හි ෙභො 
ෙදවතා’’තිආදිමාහ. යක් ඛදාසිෙයො කිර සබ් බරත් තිං ෙදවතූපහාරං කුරුමානා 
නච් චිත් වා ගායිත් වා අරුෙණොදෙය එකං සුරාපාතිං පිවිත් වා පරිවත් තිත් වා සුපිත් වා 
දිවා වුට් ඨහන් ති. තං දිස් වා ෙසො දිට් ඨිගතිෙකො – ‘‘සුත් තකාෙල නිෙරොධං සමාපන් නා, 
පබුද් ධකාෙල නිෙරොධා වුට් ඨිතා’’ති මඤ් ඤමාෙනො එවමාහ. 

අයං පන ෙපොට් ඨපාෙදො පරිබ් බාජෙකො පණ් ඩිතජාතිෙකො. ෙතනස් ස තං කථං 
සුත් වා විප් පටිසාෙරො උප් පජ් ජි. ‘‘ඉෙමසං කථා එළමූගකථා විය චත් තාෙරො හි 
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නිෙරොෙධ එෙත පඤ් ඤෙපන් ති, ඉමිනා ච නිෙරොෙධන නාම එෙකන භවිතබ් බං, න 
බහුනා. ෙතනාපි එෙකන අඤ් ෙඤෙනව භවිතබ් බං, ෙසො පන අඤ් ෙඤන ඤාතුං න 
සක් කා අඤ් ඤත සබ් බඤ් ඤුනා. සෙච භගවා ඉධ අභවිස් ස ‘අයං නිෙරොෙධො අයං න 
නිෙරොෙධො’ති දීපසහස් සං විය උජ් ජාෙලත් වා අජ් ජෙමව පාකටං අකරිස ්සා’’ති 
දසබලඤ් ෙඤව අනුස ්සරි. තස ්මා ‘‘තස් ස මය් හං භන් ෙත’’තිආදිමාහ. තත් ථ අෙහො 
නූනාති අනුස් සරණත් ෙථ නිපාතද් වයං, ෙතන තස් ස භගවන් තං අනුස් සරන් තස් ස 
එතදෙහොසි ‘‘අෙහො නූන භගවා අෙහො නූන සුගෙතො’’ති. ෙයො ඉෙමසන් ති ෙයො 
එෙතසං නිෙරොධධම් මානං සුකුසෙලො නිපුෙණො ෙඡෙකො, ෙසො භගවා අෙහො නූන 
කෙථය්ය, සුගෙතො අෙහො නූන කෙථය්යාති අයෙමත් ථ අධිප් පාෙයො. පකතඤ් ඤූති 
චිණ් ණවසිතාය පකතිං සභාවං ජානාතීති පකතඤ් ඤූ. කථං නු ෙඛොති ඉදං 
පරිබ් බාජෙකො ‘‘මයං භගවා න ජානාම, තුම් ෙහ ජානාථ, කෙථථ ෙනො’’ති 
ආයාචන් ෙතො වදති. අථ භගවා කෙථන් ෙතො ‘‘තත ෙපොට් ඨපාදා’’තිආදිමාහ. 

අෙහතුකසඤ් ඤුප් පාදනිෙරොධකථාවණ් ණනා 

412. තත් ථ තතාති ෙතසු සමණබාහ් මෙණසු. ආදිෙතොව ෙතසං අපරද් ධන් ති 
ෙතසං ආදිම් හිෙයව විරද් ධං, ඝරමජ් ෙඣෙයව පක් ඛලිතාති දීෙපති. සෙහතූ 
සප් පච් චයාති එත් ථ ෙහතුපි පච් චෙයොපි කාරණස් ෙසව නාමං, සකාරණාති අත් ෙථො. 
තං පන කාරණං දස ්ෙසන් ෙතො ‘‘සික් ඛා එකා’’ති ආහ. තත් ථ සික් ඛා එකා සඤ් ඤා 
උප් පජ් ජන් තීති සික් ඛාය එකච් චා සඤ් ඤා ජායන් තීති අත් ෙථො. 

413. කා ච සික් ඛාති භගවා අෙවොචාති කතමා ච සා සික් ඛාති භගවා 
විත් ථාෙරතුකම්යතාපුච් ඡාවෙසන අෙවොච. අථ යස ්මා අධිසීලසික් ඛා අධිචිත් තසික් ඛා 
අධිපඤ් ඤාසික් ඛාති තිස් ෙසො සික් ඛා ෙහොන් ති. තස් මා තා දස් ෙසන් ෙතො භගවා 
සඤ් ඤාය සෙහතුකං උප් පාදනිෙරොධං දීෙපතුං බුද් ධුප් පාදෙතො පභුති තන් තිධම් මං 
ඨෙපන් ෙතො ‘‘ඉධ ෙපොට් ඨපාද, තථාගෙතො ෙලොෙක’’තිආදිමාහ. තත් ථ අධිසීලසික් ඛා 
අධිචිත් තසික් ඛාති ද් ෙව එව සික් ඛා සරූෙපන ආගතා, තතියා පන ‘‘අයං 
දුක් ඛනිෙරොධගාමිනී පටිපදාති ෙඛො ෙපොට් ඨපාද මයා එකංසිෙකො ධම් ෙමො 
ෙදසිෙතො’’ති එත් ථ සම් මාදිට් ඨිසම් මාසඞ් කප් පවෙසන පරියාපන් නත් තා ආගතාති 
ෙවදිතබ් බා. කාමසඤ් ඤාති පඤ් චකාමගුණිකරාෙගොපි අසමුප් පන් නකාමචාෙරොපි. 
තත් ථ පඤ ්චකාමගුණිකරාෙගො අනාගාමිමග් ෙගන සමුග් ඝාතං ගච් ඡති, 
අසමුප් පන් නකාමචාෙරො පන ඉමස් මිං ඨාෙන වට් ටති. තස් මා තස් ස යා පුරිමා 
කාමසඤ් ඤාති තස් ස පඨමජ් ඣානසමඞ් ගිෙනො යා පුබ් ෙබ උප් පන් නපුබ් බාය 
කාමසඤ් ඤාය සදිසත් තා පුරිමා කාමසඤ් ඤාති වුච් ෙචය්ය, සා නිරුජ් ඣති, 
අනුප් පන් නාව නුප් පජ් ජතීති අත් ෙථො. 

විෙවකජපීතිසුඛසුඛුමසච් චසඤ් ඤීෙයව තස් මිං සමෙය ෙහොතීති තස ්මිං 
පඨමජ් ඣානසමෙය විෙවකජපීතිසුඛසඞ් ඛාතා සුඛුමසඤ් ඤා සච් චා ෙහොති, භූතා 
ෙහොතීති අත් ෙථො. අථ වා කාමච් ඡන් දාදිඔළාරිකඞ් ගප් පහානවෙසන සුඛුමා ච සා 
භූතතාය සච් චා ච සඤ් ඤාති සුඛුමසච් චසඤ් ඤා, විෙවකෙජහි පීතිසුෙඛහි සම් පයුත් තා 
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සුඛුමසච් චසඤ් ඤාති විෙවකජපීතිසුඛසුඛුමසච් චසඤ් ඤා සා අස ්ස අත් ථීති 
විෙවකජපීතිසුඛසුඛුමසච් චසඤ් ඤීති එවෙමත් ථ අත් ෙථො දට් ඨබ් ෙබො. එස නෙයො 
සබ් බත් ථ. එවම් පි සික් ඛාති එත් ථ යස ්මා පඨමජ් ඣානං සමාපජ් ජන් ෙතො 
අධිට් ඨහන් ෙතො, වුට් ඨහන් ෙතො ච සික් ඛති, තස් මා තං එවං සික් ඛිතබ් බෙතො සික් ඛාති 
වුච් චති. ෙතනපි සික් ඛාසඞ් ඛාෙතන පඨමජ් ඣාෙනන එවං එකා 
විෙවකජපීතිසුඛසුඛුමසච් චසඤ් ඤා උප් පජ් ජති. එවං එකා කාමසඤ් ඤා නිරුජ් ඣතීති 
අත් ෙථො. අයං සික් ඛාති භගවා අෙවොචාති අයං පඨමජ් ඣානසඞ් ඛාතා එකා සික් ඛාති, 
භගවා ආහ. එෙතනුපාෙයන සබ් බත් ථ අත් ෙථො දට් ඨබ් ෙබො. 

යස් මා පන අට් ඨමසමාපත් තියා අඞ් ගෙතො සම් මසනං බුද් ධානංෙයව ෙහොති, 
සාවෙකසු සාරිපුත් තසදිසානම් පි නත් ථි, කලාපෙතො සම් මසනංෙයව පන සාවකානං 
ෙහොති, ඉදඤ් ච ‘‘සඤ් ඤා සඤ් ඤා’’ති, එවං අඞ් ගෙතො සම් මසනං උද් ධටං. තස ්මා 
ආකිඤ් චඤ් ඤායතනපරමංෙයව සඤ ්ඤං දස ්ෙසත් වා පුන තෙදව සඤ් ඤග් ගන් ති 
දස් ෙසතුං ‘‘යෙතො ෙඛො ෙපොට් ඨපාද…ෙප.… සඤ් ඤග් ගං ඵුසතී’’ති ආහ. 

414. තත් ථ යෙතො ෙඛො ෙපොට් ඨපාද භික් ඛූති ෙයො නාම ෙපොට් ඨපාද භික් ඛු. ඉධ 
සකසඤ් ඤී ෙහොතීති ඉධ සාසෙන සකසඤ් ඤී ෙහොති, අයෙමව වා පාෙඨො, අත් තෙනො 
පඨමජ් ඣානසඤ් ඤාය සඤ් ඤවා ෙහොතීති අත් ෙථො. ෙසො තෙතො අමුත තෙතො 
අමුතාති ෙසො භික් ඛු තෙතො පඨමජ් ඣානෙතො අමුත දුතියජ් ඣාෙන, තෙතොපි අමුත 
තතියජ් ඣාෙනති එවං තාය තාය ඣානසඤ් ඤාය සකසඤ් ඤී සකසඤ් ඤී හුත් වා 
අනුපුබ් ෙබන සඤ් ඤග් ගං ඵුසති. සඤ් ඤග් ගන් ති ආකිඤ් චඤ් ඤායතනං වුච් චති. 
කස් මා? ෙලොකියානං කිච් චකාරකසමාපත් තීනං අග් ගත් තා. 
ආකිඤ් චඤ් ඤායතනසමාපත් තියඤ් හි ඨත් වා ෙනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනම් පි 
නිෙරොධම් පි සමාපජ් ජන් ති. ඉති සා ෙලොකියානං කිච් චකාරකසමාපත් තීනං අග් ගත් තා 
සඤ් ඤග් ගන් ති වුච් චති, තං ඵුසති පාපුණාතීති අත් ෙථො. 

ඉදානි අභිසඤ් ඤානිෙරොධං දස් ෙසතුං ‘‘තස් ස සඤ් ඤග් ෙග ඨිතස් සා’’තිආදිමාහ. 
තත් ථ ෙචෙතය්යං, අභිසඞ් ඛෙරය්යන් ති පදද් වෙය ච ඣානං සමාපජ් ජන් ෙතො 
ෙචෙතති නාම, පුනප් පුනං කප් ෙපතීති අත් ෙථො. උපරිසමාපත් තිඅත් ථාය නිකන් තිං 
කුරුමාෙනො අභිසඞ් ඛෙරොති නාම. ඉමා ච ෙම සඤ් ඤා නිරුජ් ෙඣය න් ති ඉමා 
ආකිඤ් චඤ් ඤායතනසඤ් ඤා නිරුජ් ෙඣය ං. අඤ ්ඤා ච ඔළාරිකාති අඤ් ඤා ච 
ඔළාරිකා භවඞ් ගසඤ් ඤා උප් පජ් ෙජය ං. ෙසො න ෙචව ෙචෙතති න අභිසඞ් ඛෙරොතීති 
එත් ථ කාමං ෙචස ෙචෙතන් ෙතොව න ෙචෙතති, අභිසඞ් ඛෙරොන් ෙතොව 
නාභිසඞ් ඛෙරොති. ඉමස් ස භික් ඛුෙනො ආකිඤ් චඤ් ඤායතනෙතො වුට් ඨාය 
ෙනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං සමාපජ් ජිත් වා ‘‘එකං ද් ෙව චිත් තවාෙර ඨස් සාමී’’ති 
ආෙභොගසමන් නාහාෙරො නත් ථි. උපරිනිෙරොධසමාපත් තත් ථාය එව පන 
ආෙභොගසමන් නාහාෙරො අත් ථි, ස් වායමත් ෙථො පුත් තඝරාචික් ඛෙණන දීෙපතබ් ෙබො. 

පිතුඝරමජ් ෙඣන කිර ගන් ත් වා පච් ඡාභාෙග පුත් තස් ස ඝරං ෙහොති, තෙතො 
පණීතං ෙභොජනං ආදාය ආසනසාලං ආගතං දහරං ෙථෙරො – ‘‘මනාෙපො 
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පිණ් ඩපාෙතො කුෙතො ආභෙතො’’ති පුච් ඡි. ෙසො ‘‘අසුකස් ස ඝරෙතො’’ති ලද් ධඝරෙමව 
ආචික් ඛි. ෙයන පනස් ස පිතුඝරමජ් ෙඣන ගෙතොපි ආගෙතොපි තත් ථ ආෙභොෙගොපි 
නත් ථි. තත් ථ ආසනසාලා විය ආකිඤ් චඤ් ඤායතනසමාපත් ති දට් ඨබ් බා, පිතුෙගහං 
විය ෙනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනසමාපත් ති, පුත් තෙගහං විය නිෙරොධසමාපත් ති, 
ආසනසාලාය ඨත් වා පිතුඝරං අමනසිකරිත් වා පුත් තඝරාචික් ඛණං විය 
ආකිඤ් චඤ් ඤායතනෙතො වුට් ඨාය ෙනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං සමාපජ් ජිත් වා 
‘‘එකං ද් ෙව චිත් තවාෙර ඨස් සාමී’’ති පිතුඝරං අමනසිකරිත් වාව 
උපරිනිෙරොධසමාපත් තත් ථාය මනසිකාෙරො, එවෙමස ෙචෙතන් ෙතොව න ෙචෙතති, 
අභිසඞ් ඛෙරොන් ෙතොව නාභිසඞ් ඛෙරොති. තා ෙචව සඤ් ඤාති තා ඣානසඤ් ඤා 
නිරුජ් ඣන් ති. අඤ ්ඤා චාති අඤ් ඤා ච ඔළාරිකා භවඞ් ගසඤ් ඤා නුප් පජ් ජන් ති. ෙසො 
නිෙරොධං ඵුසතීති ෙසො එවං පටිපන් ෙනො භික් ඛු සඤ් ඤාෙවදයිතනිෙරොධං ඵුසති 
වින් දති පටිලභති. 

අනුපුබ් බාභිසඤ් ඤානිෙරොධසම් පජානසමාපත් තින් ති එත් ථ අභීති 
උපසග් ගමත් තං, සම් පජානපදං නිෙරොධපෙදන අන් තරිකං කත් වා වුත් තං. 
අනුපටිපාටියා සම් පජානසඤ් ඤානිෙරොධසමාපත් තීති අයං පෙනත් ථත් ෙථො. තතාපි 
සම් පජානසඤ් ඤානිෙරොධසමාපත් තීති සම් පජානන් තස් ස අන් ෙත සඤ් ඤා 
නිෙරොධසමාපත් ති සම් පජානන් තස් ස වා පණ් ඩිතස් ස භික් ඛුෙනො 
සඤ් ඤානිෙරොධසමාපත් තීති අයං විෙසසත් ෙථො. 

ඉදානි ඉධ ඨත් වා නිෙරොධසමාපත් තිකථා කෙථතබ් බා. සා පෙනසා 
සබ් බාකාෙරන විසුද් ධිමග් ෙග පඤ් ඤාභාවනානිසංසාධිකාෙර කථිතා, තස් මා තත් ථ 
කථිතෙතොව ගෙහතබ් බා. 

එවං භගවා ෙපොට් ඨපාදස් ස පරිබ් බාජකස් ස නිෙරොධකථං කෙථත් වා – අථ නං 
තාදිසාය කථාය අඤ් ඤත් ථ අභාවං පටිජානාෙපතුං ‘‘තං කිං මඤ් ඤසී’’තිආදිමාහ. 
පරිබ් බාජෙකොපි ‘‘භගවා අජ් ජ තුම් හාකං කථං ඨෙපත් වා න මයා එවරූපා කථා 
සුතපුබ් බා’’ති පටිජානන් ෙතො, ‘‘ෙනො ෙහතං භන් ෙත’’ති වත් වා පුන සක් කච් චං 
භගවෙතො කථාය උග් ගහිතභාවං දස ්ෙසන් ෙතො ‘‘එවං ෙඛො අහං භන් ෙත’’තිආදිමාහ. 
අථස ්ස භගවා ‘‘සුඋග් ගහිතං තයා’’ති අනුජානන් ෙතො ‘‘එවං ෙපොට් ඨපාදා’’ති ආහ. 

415. අථ පරිබ් බාජෙකො ‘‘භගවතා ‘ආකිඤ් චඤ් ඤායතනං සඤ් ඤග් ග’න් ති 
වුත් තං. එතෙදව නු ෙඛො සඤ් ඤග් ගං, උදාහු අවෙසසසමාපත් තීසුපි සඤ් ඤග් ගං 
අත් ථී’’ති චින් ෙතත් වා තමත් ථං පුච් ඡන් ෙතො ‘‘එකඤ් ෙඤව නු ෙඛො’’තිආදිමාහ. 
භගවාපිස් ස විස ්සජ් ෙජසි. තත් ථ පුථූපීති බහූනිපි. යථා යථා ෙඛො, ෙපොට් ඨපාද, 
නිෙරොධං ඵුසතීති පථවීකසිණාදීසු ෙයන ෙයන කසිෙණන, පඨමජ් ඣානාදීනං වා 
ෙයන ෙයන ඣාෙනන. ඉදං වුත් තං ෙහොති – සෙච හි පථවීකසිෙණන කරණභූෙතන 
පථවීකසිණසමාපත් තිං එකවාරං සමාපජ් ජන් ෙතො පුරිමසඤ් ඤානිෙරොධං ඵුසති එකං 
සඤ් ඤග් ගං, අථ ද් ෙව වාෙර, තෙයො වාෙර, වාරසතං, වාරසහස් සං, වාරසතසහස් සං 
වා සමාපජ් ජන් ෙතො පුරිමසඤ් ඤානිෙරොධං ඵුසති, සතසහස් සං, සඤ් ඤග් ගානි. එස 
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නෙයො ෙසසකසිෙණසු. ඣාෙනසුපි සෙච පඨමජ් ඣාෙනන කරණභූෙතන එකවාරං 
පුරිමසඤ් ඤානිෙරොධං ඵුසති එකං සඤ් ඤග් ගං. අථ ද් ෙව වාෙර, තෙයො වාෙර, 
වාරසතං, වාරසහස් සං, වාරසතසහස් සං වා පුරිමසඤ් ඤානිෙරොධං ඵුසති, සතසහස් සං 
සඤ් ඤග් ගානි. එස නෙයො ෙසසජ් ඣානසමාපත් තීසුපි. ඉති එකවාරං 
සමාපජ් ජනවෙසන වා සබ් බම් පි සඤ් ජානනලක් ඛෙණන සඞ් ගෙහත් වා වා එකං 
සඤ් ඤග් ගං ෙහොති, අපරාපරං සමාපජ් ජනවෙසන බහූනි. 

416. සඤ් ඤා නු ෙඛො, භන් ෙතති භන් ෙත නිෙරොධසමාපජ් ජනකස් ස භික් ඛුෙනො 
‘‘සඤ් ඤා නු ෙඛො පඨමං උප් පජ් ජතී’’ති පුච් ඡති. තස් ස භගවා ‘‘සඤ් ඤා ෙඛො, 
ෙපොට් ඨපාදා’’ති බ්යාකාසි. තත් ථ සඤ් ඤාති ඣානසඤ් ඤා. ඤාණන් ති 
විපස් සනාඤාණං. අපෙරො නෙයො, සඤ් ඤාති විපස් සනා සඤ් ඤා. ඤාණන් ති 
මග් ගඤාණං. අපෙරො නෙයො, සඤ් ඤාති මග් ගසඤ් ඤා. ඤාණන් ති ඵලඤාණං. 
තිපිටකමහාසිවත් ෙථෙරො පනාහ – 

කිං ඉෙම භික් ඛූ භණන් ති, ෙපොට් ඨපාෙදො ෙහට් ඨා භගවන් තං නිෙරොධං පුච් ඡි. 
ඉදානි නිෙරොධා වුට් ඨානං පුච් ඡන් ෙතො ‘‘භගවා නිෙරොධා වුට් ඨහන් තස් ස කිං පඨමං 
අරහත් තඵලසඤ් ඤා උප් පජ් ජති, උදාහු පච් චෙවක් ඛණඤාණ’’න් ති වදති. අථස ්ස 
භගවා යස් මා ඵලසඤ් ඤා පඨමං උප් පජ් ජති, පච් ඡා පච් චෙවක් ඛණඤාණං. තස් මා 
‘‘සඤ් ඤා ෙඛො ෙපොට් ඨපාදා’’ති ආහ. තත් ථ සඤ් ඤුප් පාදාති අරහත් තඵලසඤ් ඤාය 
උප් පාදා, පච් ඡා ‘‘ඉදං අරහත් තඵල’’න් ති එවං පච් චෙවක් ඛණඤාණුප් පාෙදො ෙහොති. 
ඉදප් පච් චයා කිර ෙමති ඵලසමාධිසඤ් ඤාපච් චයා කිර මය් හං පච් චෙවක් ඛණඤාණං 
උප් පන් නන් ති. 

සඤ් ඤාඅත් තකථාවණ් ණනා 

417. ඉදානි පරිබ් බාජෙකො යථා නාම ගාමසූකෙරො ගන් ෙධොදෙකන න් හාෙපත් වා 
ගන් ෙධහි අනුලිම් පිත් වා මාලාදාමං පිළන් ධිත් වා සිරිසයෙන ආෙරොපිෙතොපි සුඛං න 
වින් දති, ෙවෙගන ගූථට් ඨානෙමව ගන් ත් වා සුඛං වින් දති. එවෙමව භගවතා 
සණ් හසුඛුමතිලක් ඛණබ් භාහතාය ෙදසනාය න් හාපිතවිලිත් තමණ් ඩිෙතොපි 
නිෙරොධකථාසිරිසයනං ආෙරොපිෙතොපි තත් ථ සුඛං න වින් දන් ෙතො ගූථට් ඨානසදිසං 
අත් තෙනො ලද් ධිං ගෙහත් වා තෙමව පුච් ඡන් ෙතො ‘‘සඤ් ඤා නු ෙඛො, භන් ෙත, 
පුරිසස් ස අත් තා’’තිආදිමාහ. අථස් සානුමතිං ගෙහත් වා බ්යාකාතුකාෙමො භගවා – 
‘‘කං පන ත් ව’’න් තිආදිමාහ. තෙතො ෙසො ‘‘අරූපී අත් තා’’ති එවං ලද් ධිෙකො 
සමාෙනොපි ‘‘භගවා ෙදසනාය සුකුසෙලො, ෙසො ෙම ආදිෙතොව ලද් ධිං මා 
විද් ධංෙසතූ’’ති චින් ෙතත් වා අත් තෙනො ලද් ධිං පරිහරන් ෙතො ‘‘ඔළාරිකං 
ෙඛො’’තිආදිමාහ. අථස් ස භගවා තත් ථ ෙදොසං දස ්ෙසන් ෙතො ‘‘ඔළාරිෙකො ච හි 
ෙත’’තිආදිමාහ. තත් ථ එවං සන් තන් ති එවං සන් ෙත. භුම් මත් ෙථ හි එතං 
උපෙයොගවචනං. එවං සන් තං අත් තානං පච් චාගච් ඡෙතො තවාති අයං වා එත් ථ 
අත් ෙථො. චතුන් නං ඛන් ධානං එකුප් පාෙදකනිෙරොධත් තා කිඤ් චාපි යා සඤ් ඤා 
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උප් පජ් ජති, සාව නිරුජ් ඣති. අපරාපරං උපාදාය පන ‘‘අඤ් ඤා ච සඤ් ඤා 
උප් පජ් ජන් ති, අඤ් ඤා ච සඤ ්ඤා නිරුජ් ඣන් තී’’ති වුත් තං. 

418-420. ඉදානි අඤ් ඤං ලද් ධිං දස් ෙසන් ෙතො – ‘‘මෙනොමයං ෙඛො අහං, 
භන් ෙත’’තිආදිං වත් වා තතාපි ෙදොෙස දින් ෙන යථා නාම උම් මත් තෙකො යාවස් ස 
සඤ් ඤා නප් පතිට් ඨාති, තාව අඤ් ඤං ගෙහත් වා අඤ් ඤං විස ්සජ් ෙජති, 
සඤ් ඤාපතිට් ඨානකාෙල පන වත් තබ් බෙමව වදති, එවෙමව අඤ් ඤං ගෙහත් වා 
අඤ් ඤං විස් සජ් ෙජත් වා ඉදානි අත් තෙනො ලද් ධිංෙයව වදන් ෙතො ‘‘අරූපී 
ෙඛො’’තිආදිමාහ. තතාපි යස් මා ෙසො සඤ් ඤාය උප් පාදනිෙරොධං ඉච් ඡති, අත් තානං 
පන සස් සතං මඤ ්ඤති. තස ්මා තෙථවස් ස ෙදොසං දස ්ෙසන් ෙතො භගවා ‘‘එවං 
සන් තම් පී’’තිආදිමාහ. තෙතො පරිබ් බාජෙකො මිච් ඡාදස් සෙනන අභිභූතත් තා භගවතා 
වුච් චමානම් පි තං නානත් තං අජානන් ෙතො ‘‘සක් කා පෙනතං, භන් ෙත, 
මයා’’තිආදිමාහ. අථස් ස භගවා යස් මා ෙසො සඤ ්ඤාය උප් පාදනිෙරොධං පස ්සන් ෙතොපි 
සඤ් ඤාමයං අත් තානං නිච් චෙමව මඤ ්ඤති. තස ්මා ‘‘දුජ් ජානං ෙඛො’’තිආදිමාහ. 

තත් ථායං සඞ් ෙඛපත් ෙථො – තව අඤ ්ඤා දිට් ඨි, අඤ් ඤා ඛන් ති, අඤ් ඤා රුචි, 
අඤ් ඤථාෙයව ෙත දස් සනං පවත් තං, අඤ් ඤෙදව ච ෙත ඛමති ෙචව රුච් චති ච, 
අඤ් ඤත ච ෙත ආෙයොෙගො, අඤ් ඤිස් සාෙයව පටිපත් තියා යුත් තපයුත් තතා, 
අඤ් ඤත් ථ ච ෙත ආචරියකං, අඤ් ඤස් මිං තිත් ථායතෙන ආචරියභාෙවො. ෙතන තයා 
එවං අඤ ්ඤදිට් ඨිෙකන අඤ් ඤඛන් තිෙකන අඤ් ඤරුචිෙකන අඤ ්ඤතාෙයොෙගන 
අඤ් ඤතාචරියෙකන දුජ් ජානං එතන් ති. අථ පරිබ් බාජෙකො – ‘‘සඤ් ඤා වා පුරිසස් ස 
අත් තා ෙහොතු, අඤ් ඤා වා සඤ් ඤා, තං සස් සතාදි භාවමස් ස පුච් ඡිස් ස’’න් ති පුන ‘‘කිං 
පන භන් ෙත’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ ෙලොෙකොති අත් තානං සන් ධාය වදති. න ෙහතං ෙපොට් ඨපාද 
අත් ථසඤ් හිතන් ති ෙපොට් ඨපාද එතං දිට් ඨිගතං න ඉධෙලොකපරෙලොකඅත් ථනිස් සිතං, 
න අත් තත් ථපරත් ථනිස් සිතං. න ධම් මසංහිතන් ති න නවෙලොකුත් තරධම් මනිස් සිතං. 
නාදිබහ් මචරියකන් ති සික් ඛත් තයසඞ් ඛාතස් ස සාසනබහ් මචරියකස් ස න ආදිමත් තං, 
අධිසීලසික් ඛාමත් තම් පි න ෙහොති. න නිබ් බිදායාති සංසාරවට් ෙට නිබ් බින් දනත් ථාය 
න සංවත් තති. න විරාගායාති වට් ටවිරාගත් ථාය න සංවත් තති. න නිෙරොධායාති 
වට් ටස් ස නිෙරොධකරණත් ථාය න සංවත් තති. න උපසමායාති වට් ටස් ස 
වූපසමනත් ථාය න සංවත් තති. න අභිඤ් ඤායාති වට් ටාභිජානනාය පච් චක් ඛකිරියාය 
න සංවත් තති. න සම් ෙබොධායාති වට් ටසම් බුජ් ඣනත් ථාය න සංවත් තති. න 
නිබ් බානායාති අමතමහානිබ් බානස් ස පච් චක් ඛකිරියාය න සංවත් තති. 

ඉදං දුක් ඛන් තිආදීසු තණ් හං ඨෙපත් වා ෙතභූමකා පඤ් චක් ඛන් ධා දුක් ඛන් ති, 
තස් ෙසව දුක් ඛස් ස පභාවනෙතො සප් පච් චයා තණ් හා දුක් ඛසමුදෙයොති. උභින් නං 
අප් පවත් ති දුක් ඛනිෙරොෙධොති, අරිෙයො අට් ඨඞ් ගිෙකො මග් ෙගො දුක් ඛනිෙරොධගාමිනී 
පටිපදාති මයා බ්යාකතන් ති අත් ෙථො. එවඤ් ච පන වත් වා භගවා ‘‘ඉමස් ස 
පරිබ් බාජකස් ස මග් ගපාතුභාෙවො වා ඵලසච් ඡිකිරියා වා නත් ථි, මය් හඤ් ච 
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භික් ඛාචාරෙවලා’’ති චින් ෙතත් වා තුණ් හී අෙහොසි. පරිබ් බාජෙකොපි තං ආකාරං 
ඤත් වා භගවෙතො ගමනකාලං ආෙරොෙචන් ෙතො විය ‘‘එවෙමත’’න් තිආදිමාහ. 

421. වාචාසන් නිෙතොදෙකනාති වචනපෙතොෙදන. සඤ් ඣබ් භරිමකංසූති 
සඤ් ඣබ් භරිතං නිරන් තරං ඵුට් ඨං අකංසු, උපරි විජ් ඣිංසූති වුත් තං ෙහොති. භූතන් ති 
සභාවෙතො විජ් ජමානං. තච් ඡං, තථන් ති තස ්ෙසව ෙවවචනං. ධම් මට් ඨිතතන් ති 
නවෙලොකුත් තරධම් ෙමසු ඨිතසභාවං. ධම් මනියාමතන් ති ෙලොකුත් තරධම් මනියාමතං. 
බුද් ධානඤ් හි චතුසච් චවිනිමුත් තා කථා නාම නත් ථි. තස් මා සා එදිසා ෙහොති. 

චිත් තහත් ථිසාරිපුත් තෙපොට් ඨපාදවත් ථුවණ් ණනා 

422. චිත් ෙතො ච හත් ථිසාරිපුත් ෙතොති ෙසො කිර සාවත් ථියං හත් ථිආචරියස් ස 
පුත් ෙතො භගවෙතො සන් තිෙක පබ් බජිත් වා තීණි පිටකානි උග් ගෙහත් වා සුඛුෙමසු 
අත් ථන් තෙරසු කුසෙලො අෙහොසි, පුබ් ෙබ කතපාපකම් මවෙසන පන සත් තවාෙර 
විබ් භමිත් වා ගිහි ජාෙතො. කස් සපසම් මාසම් බුද් ධස් ස කිර සාසෙන ද් ෙව සහායකා 
අෙහසුං, අඤ් ඤමඤ් ඤං සමග් ගා එකෙතොව සජ් ඣායන් ති. ෙතසු එෙකො අනභිරෙතො 
ගිහිභාෙව චිත් තං උප් පාෙදත් වා ඉතරස් ස ආෙරොෙචසි. ෙසො ගිහිභාෙව ආදීනවං 
පබ් බජ් ජාය ආනිසංසං දස් ෙසත් වා තං ඔවදි. ෙසො තං සුත් වා අභිරමිත් වා පුෙනකදිවසං 
තාදිෙස චිත් ෙත උප් පන් ෙන තං එතදෙවොච ‘‘මය් හං ආවුෙසො එවරූපං චිත් තං 
උප් පජ් ජති – ‘ඉමාහං පත් තචීවරං තුය් හං දස් සාමී’ති’’. ෙසො පත් තචීවරෙලොෙභන 
තස් ස ගිහිභාෙව ආනිසංසං දස් ෙසත් වා පබ් බජ් ජාය ආදීනවං කෙථසි. අථස් ස තං 
සුත් වාව ගිහිභාවෙතො චිත් තං විරජ් ජිත් වා පබ් බජ් ජායෙමව අභිරමි. එවෙමස තදා 
සීලවන් තස් ස භික් ඛුෙනො ගිහිභාෙව ආනිසංසකථාය කථිතත් තා ඉදානි ඡ වාෙර 
විබ් භමිත් වා සත් තෙම වාෙර පබ් බජිෙතො. මහාෙමොග් ගල් ලානස් ස, 
මහාෙකොට් ඨිකත් ෙථරස් ස ච අභිධම් මකථං කෙථන් තානං අන් තරන් තරා කථං 
ඔපාෙතති. අථ නං මහාෙකොට් ඨිකත් ෙථෙරො අපසාෙදති. ෙසො මහාසාවකස් ස කථිෙත 
පතිට් ඨාතුං අසක් ෙකොන් ෙතො විබ් භමිත් වා ගිහි ජාෙතො. ෙපොට් ඨපාදස් ස පනායං 
ගිහිසහායෙකො ෙහොති. තස ්මා විබ් භමිත් වා ද් වීහතීහච් චෙයන ෙපොට් ඨපාදස් ස 
සන් තිකං ගෙතො. අථ නං ෙසො දිස් වා ‘‘සම් ම කිං තයා කතං, එවරූපස් ස නාම සත් ථු 
සාසනා අපසක් කන් ෙතොසි, එහි පබ් බජිතුං ඉදානි ෙත වට් ටතී’’ති තං ගෙහත් වා 
භගවෙතො සන් තිකං අගමාසි. ෙතන වුත් තං ‘‘චිත් ෙතො ච හත් ථිසාරිපුත් ෙතො 
ෙපොට් ඨපාෙදො ච පරිබ් බාජෙකො’’ති. 

423. අන් ධාති පඤ් ඤාචක් ඛුෙනො නත් ථිතාය අන් ධා, තස් ෙසව අභාෙවන 
අචක් ඛුකා. ත් වංෙයව ෙනසං එෙකො චක් ඛුමාති 
සුභාසිතදුබ් භාසිතජානනභාවමත් ෙතන පඤ් ඤාචක් ඛුනා චක් ඛුමා. එකංසිකාති 
එකෙකොට් ඨාසා. පඤ් ඤත් තාති ඨපිතා. අෙනකංසිකාති න එකෙකොට් ඨාසා 
එෙකෙනව ෙකොට් ඨාෙසන සස් සතාති වා අසස ්සතාති වා න වුත් තාති අත් ෙථො. 

එකංසිකධම් මවණ් ණනා 

Free Distribution www.aathaapi.org



424-425. සන් ති ෙපොට් ඨපාදාති ඉදං භගවා කස් මා ආරභි? බාහිරෙකහි 
පඤ් ඤාපිතනිට් ඨාය අනිය්යානිකභාවදස් සනත් ථං. සබ් ෙබ හි තිත් ථියා යථා භගවා 
අමතං නිබ් බානං, එවං අත් තෙනො අත් තෙනො සමෙය ෙලොකථුපිකාදිවෙසන නිට් ඨං 
පඤ් ඤෙපන් ති, සා ච න නිය්යානිකා. යථා පඤ් ඤත් තා හුත් වා න නිය්යාති න ගච් ඡති, 
අඤ් ඤදත් ථු පණ් ඩිෙතහි පටික් ඛිත් තා නිවත් තති, තං දස ්ෙසතුං භගවා එවමාහ. තත් ථ 
එකන් තසුඛං ෙලොකං ජානං පස් සන් ති පුරත් ථිමාය දිසාය එකන් තසුෙඛො ෙලොෙකො 
පච් ඡිමාදීනං වා අඤ ්ඤතරායාති එවං ජානන් තා එවං පස ්සන් තා විහරථ. දිට් ඨපුබ් බානි 
ෙඛො තස් මිං ෙලොෙක මනුස් සානං සරීරසණ් ඨානාදීනීති. අප් පාටිහීරකතන් ති 
අප් පාටිහීරකතං පටිහරණවිරහිතං, අනිය්යානිකන් ති වුත් තං ෙහොති. 

426-427. ජනපදකල්යාණීති ජනපෙද අඤ් ඤාහි ඉත් ථීහි 
වණ් ණසණ් ඨානවිලාසාකප් පාදීහි අසදිසා. 

තෙයොඅත් තපටිලාභවණ් ණනා 

428. එවං භගවා පෙරසං නිට් ඨාය අනිය්යානිකත් තං දස් ෙසත් වා අත් තෙනො 
නිට් ඨාය නිය්යානිකභාවං දස ්ෙසතුං ‘‘තෙයො ෙඛො ෙම ෙපොට් ඨපාදා’’තිආදිමාහ. තත් ථ 
අත් තපටිලාෙභොති අත් තභාවපටිලාෙභො, එත් ථ ච භගවා තීහි අත් තභාවපටිලාෙභහි 
තෙයො භෙව දස ්ෙසසි. ඔළාරිකත් තභාවපටිලාෙභන අවීචිෙතො පට් ඨාය 
පරනිම් මිතවසවත් තිපරිෙයොසානං කාමභවං දස ්ෙසසි. 
මෙනොමයඅත් තභාවපටිලාෙභන පඨමජ් ඣානභූමිෙතො පට් ඨාය 
අකනිට් ඨබහ් මෙලොකපරිෙයොසානං රූපභවං දස ්ෙසසි. අරූපඅත් තභාවපටිලාෙභන 
ආකාසානඤ් චායතනබහ් මෙලොකෙතො පට් ඨාය 
ෙනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනබහ් මෙලොකපරිෙයොසානං අරූපභවං දස ්ෙසසි. 
සංකිෙලසිකා ධම් මා නාම ද් වාදස අකුසලචිත් තුප් පාදා. ෙවොදානියා ධම් මා නාම 
සමථවිපස් සනා. 

429. පඤ් ඤාපාරිපූරිං ෙවපුල් ලත් තන් ති මග් ගපඤ් ඤාඵලපඤ් ඤානං 
පාරිපූරිඤ් ෙචව විපුලභාවඤ් ච. පාමුජ් ජන් ති තරුණපීති. පීතීති බලවතුට් ඨි. කිං වුත් තං 
ෙහොති? යං අෙවොචුම් හ ‘‘සයං අභිඤ් ඤා සච් ඡිකත් වා උපසම් පජ් ජ විහිරතී’’ති, තත් ථ 
තස් ස එවං විහරෙතො තං පාෙමොජ් ජඤ් ෙචව භවිස ්සති, පීති ච නාමකායපස් සද් ධි ච සති 
ච සූපට් ඨිතා උත් තමඤාණඤ් ච සුෙඛො ච විහාෙරො. සබ් බවිහාෙරසු ච අයෙමව 
විහාෙරො ‘‘සුෙඛො’’ති වත් තුං යුත් ෙතො ‘‘උපසන් ෙතො පරමමධුෙරො’’ති. තත් ථ 
පඨමජ් ඣාෙන පාෙමොජ් ජාදෙයො ඡපි ධම් මා ලබ් භන් ති, දුතියජ් ඣාෙන 
දුබ් බලපීතිසඞ් ඛාතං පාෙමොජ් ජං නිවත් තති, ෙසසා පඤ් ච ලබ් භන් ති. තතිෙය පීති 
නිවත් තති, ෙසසා චත් තාෙරො ලබ් භන් ති. තථා චතුත් ෙථ. ඉෙමසු චතූසු ඣාෙනසු 
සම් පසාදනසුත් ෙත සුද් ධවිපස් සනා පාදකජ් ඣානෙමව කථිතං. පාසාදිකසුත් ෙත චතූහි 
මග් ෙගහි සද් ධිං විපස් සනා කථිතා. දසුත් තරසුත් ෙත චතුත් ථජ් ඣානිකඵලසමාපත් ති 
කථිතා. ඉමස් මිං ෙපොට් ඨපාදසුත් ෙත පාෙමොජ් ජං පීතිෙවවචනෙමව කත් වා 
දුතියජ් ඣානිකඵලසමාපත් තිනාම කථිතාති ෙවදිතබ් බා. 
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432-437. අයං වා ෙසොති එත් ථ වා සද් ෙදො විභාවනත් ෙථො ෙහොති. අයං ෙසොති 
එවං විභාෙවත් වා පකාෙසත් වා බ්යාකෙරය්යාම. යථාපෙර ‘‘එකන් තසුඛං අත් තානං 
සඤ් ජානාථා’’ති පුට් ඨා ‘‘ෙනො’’ති වදන් ති, න එවං වදාමාති අත් ෙථො. 
සප් පාටිහීරකතන් ති සප් පාටිහරණං, නිය්යානිකන් ති අත් ෙථො. ෙමොෙඝො ෙහොතීති 
තුච් ෙඡො ෙහොති, නත් ථි ෙසො තස් මිං සමෙයති අධිප් පාෙයො. සච් ෙචො ෙහොතීති භූෙතො 
ෙහොති, ස් ෙවව තස ්මිං සමෙය සච් ෙචො ෙහොතීති අත් ෙථො. එත් ථ පනායං චිත් ෙතො 
අත් තෙනො අසබ් බඤ් ඤුතාය තෙයො අත් තපටිලාෙභ කෙථත් වා අත් තපටිලාෙභො නාම 
පඤ් ඤත් තිමත් තං එතන් ති උද් ධරිතුං නාසක් ඛි, අත් තපටිලාෙභො ත් ෙවව නිය්යාෙතසි. 
අථස ්ස භගවා රූපාදෙයො ෙචත් ථ ධම් මා, අත් තපටිලාෙභොති පන නාමමත් තෙමතං, 
ෙතසු ෙතසු රූපාදීසු සති එවරූපා ෙවොහාරා ෙහොන් තීති දස ්ෙසතුකාෙමො තස් ෙසව 
කථං ගෙහත් වා නාමපඤ් ඤත් තිවෙසන නිය්යාතනත් ථං ‘‘යස් මිං චිත් ත 
සමෙය’’තිආදිමාහ. 

438. එවඤ් ච පන වත් වා පටිපුච් ඡිත් වා විනයනත් ථං පුන ‘‘සෙච තං, චිත් ත, එවං 
පුච් ෙඡය ’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ ෙයො ෙම අෙහොසි අතීෙතො අත් තපටිලාෙභො, ස් ෙවව 
ෙම අත් තපටිලාෙභො, තස් මිං සමෙය සච් ෙචො අෙහොසි, ෙමොෙඝො අනාගෙතො ෙමොෙඝො 
පච් චුප් පන් ෙනොති එත් ථ තාව ඉමමත් ථං දස ්ෙසති – යස් මා ෙය ෙත අතීතා ධම් මා, ෙත 
එතරහි නත් ථි, අෙහසුන් ති පන සඞ් ඛ්යං ගතා, තස් මා ෙසොපි ෙම අත් තපටිලාෙභො 
තස් මිංෙයව සමෙය සච් ෙචො අෙහොසි. අනාගතපච් චුප් පන් නානං පන ධම් මානං තදා 
අභාවා තස් මිං සමෙය ‘‘ෙමොෙඝො අනාගෙතො, ෙමොෙඝො පච් චුප් පන් ෙනො’’ති, එවං 
අත් ථෙතො නාමමත් තෙමව අත් තපටිලාභං පටිජානාති. අනාගතපච් චුප් පන් ෙනසුපි 
එෙසව නෙයො. 

439-443. අථ භගවා තස් ස බ්යාකරෙණන සද් ධිං අත් තෙනො බ්යාකරණං 
සංසන් දිතුං ‘‘එවෙමව ෙඛො චිත් තා’’තිආදීනි වත් වා පුන ඔපම් මෙතො තමත් ථං 
සාෙධන් ෙතො ‘‘ෙසය්යථාපි චිත් ත ගවා ඛීර’’න් තිආදිමාහ. තතායං සඞ් ෙඛපත් ෙථො, 
යථා ගවා ඛීරං, ඛීරාදීහි ච දධිආදීනි භවන් ති, තත් ථ යස් මිං සමෙය ඛීරං ෙහොති, න 
තස් මිං සමෙය දධීති වා නවනීතාදීසු වා අඤ් ඤතරන් ති සඞ් ඛ්යං නිරුත් තිං නාමං 
ෙවොහාරං ගච් ඡති. කස් මා? ෙය ධම් ෙම උපාදාය දධීතිආදි ෙවොහාරා ෙහොන් ති, ෙතසං 
අභාවා. අථ ෙඛො ඛීරං ත් ෙවව තස් මිං සමෙය සඞ් ඛ්යං ගච් ඡති. කස් මා? ෙය ධම් ෙම 
උපාදාය ඛීරන් ති සඞ් ඛ්යා නිරුත් ති නාමං ෙවොහාෙරො ෙහොති, ෙතසං භාවාති. එස 
නෙයො සබ් බත් ථ. ඉමා ෙඛො චිත් තාති ඔළාරිෙකො අත් තපටිලාෙභො ඉති ච මෙනොමෙයො 
අත් තපටිලාෙභො ඉති ච අරූෙපො අත් තපටිලාෙභො ඉති ච ඉමා ෙඛො චිත් ත 
ෙලොකසමඤ් ඤා ෙලොෙක සමඤ් ඤාමත් තකානි සමනුජානනමත් තකානි එතානි. තථා 
ෙලොකනිරුත් තිමත් තකානි වචනපථමත් තකානි ෙවොහාරමත් තකානි 
නාමපණ් ණත් තිමත් තකානි එතානීති. එවං භගවා ෙහට් ඨා තෙයො අත් තපටිලාෙභ 
කෙථත් වා ඉදානි සබ් බෙමතං ෙවොහාරමත් තකන් ති වදති. කස ්මා? යස් මා 
පරමත් ථෙතො සත් ෙතො නාම නත් ථි, සුඤ් ෙඤො තුච් ෙඡො එස ෙලොෙකො. 
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බුද් ධානං පන ද් ෙව කථා සම් මුතිකථා ච පරමත් ථකථා ච. තත් ථ ‘‘සත් ෙතො 
ෙපොෙසො ෙදෙවො බහ් මා’’තිආදිකා ‘‘සම් මුතිකථා’’ නාම. ‘‘අනිච් චං දුක් ඛමනත් තා 
ඛන් ධා ධාතුෙයො ආයතනානි සතිපට් ඨානා සම් මප් පධානා’’තිආදිකා පරමත් ථකථා 
නාම. තත් ථ ෙයො සම් මුතිෙදසනාය ‘‘සත් ෙතො’’ති වා ‘‘ෙපොෙසො’’ති වා ‘‘ෙදෙවො’’ති 
වා ‘‘බහ් මා’’ති වා වුත් ෙත විජානිතුං පටිවිජ් ඣිතුං නිය්යාතුං අරහත් තජයග් ගාහං 
ගෙහතුං සක් ෙකොති, තස් ස භගවා ආදිෙතොව ‘‘සත් ෙතො’’ති වා ‘‘ෙපොෙසො’’ති වා 
‘‘ෙදෙවො’’ති වා ‘‘බහ් මා’’ති වා කෙථති, ෙයො පරමත් ථෙදසනාය ‘‘අනිච් ච’’න් ති වා 
‘‘දුක් ඛ’’න් ති වාතිආදීසු අඤ ්ඤතරං සුත් වා විජානිතුං පටිවිජ් ඣිතුං නිය්යාතුං 
අරහත් තජයග් ගාහං ගෙහතුං සක් ෙකොති, තස් ස ‘‘අනිච් ච’’න් ති වා ‘‘දුක් ඛ’’න් ති 
වාතිආදීසු අඤ් ඤතරෙමව කෙථති. තථා සම් මුතිකථාය බුජ් ඣනකසත් තස ්සාපි න 
පඨමං පරමත් ථකථං කෙථති. සම් මුතිකථාය පන ෙබොෙධත් වා පච් ඡා පරමත් ථකථං 
කෙථති. පරමත් ථකථාය බුජ් ඣනකසත් තස ්සාපි න පඨමං සම් මුතිකථං කෙථති. 
පරමත් ථකථාය පන ෙබොෙධත් වා පච් ඡා සම් මුතිකථං කෙථති. පකතියා පන 
පඨමෙමව පරමත් ථකථං කෙථන් තස් ස ෙදසනා ලූඛාකාරා ෙහොති, තස් මා බුද් ධා 
පඨමං සම් මුතිකථං කෙථත් වා පච් ඡා පරමත් ථකථං කෙථන් ති. සම් මුතිකථං 
කෙථන් තාපි සච් චෙමව සභාවෙමව අමුසාව කෙථන් ති. පරමත් ථකථං කෙථන් තාපි 
සච් චෙමව සභාවෙමව අමුසාව කෙථන් ති. 

දුෙව සච් චානි අක් ඛාසි, සම් බුද් ෙධො වදතං වෙරො; 
සම් මුතිං පරමත් ථඤ් ච, තතියං නූපලබ් භති. 

සඞ් ෙකතවචනං සච් චං, ෙලොකසම් මුතිකාරණං; 
පරමත් ථවචනං සච් චං, ධම් මානං භූතලක් ඛණන් ති. 

යාහි තථාගෙතො ෙවොහරති අපරාමසන් ති යාහි ෙලොකසමඤ් ඤාහි 
ෙලොකනිරුත් තීහි තථාගෙතො තණ් හාමානදිට් ඨිපරාමාසානං අභාවා අපරාමසන් ෙතො 
ෙවොහරතීති ෙදසනං විනිවට් ෙටත් වා අරහත් තනිකූෙටන නිට් ඨාෙපසි. ෙසසං 
සබ් බත් ථ උත් තානත් ථෙමවාති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථායං 

ෙපොට් ඨපාදසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. සුභසුත් තවණ් ණනා 

සුභමාණවකවත් ථුවණ් ණනා 

444. එවං ෙම සුතං…ෙප.… සාවත් ථියන් ති සුභසුත් තං. තතායං 
අනුත් තානපදවණ් ණනා. අචිරපරිනිබ් බුෙත භගවතීති අචිරං පරිනිබ් බුෙත භගවති, 
පරිනිබ් බානෙතො උද් ධං මාසමත් ෙත කාෙල. නිදානවණ් ණනායං වුත් තනෙයෙනව 
භගවෙතො පත් තචීවරං ආදාය ආගන් ත් වා ඛීරවිෙරචනං පිවිත් වා විහාෙර 
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නිසින් නදිවසං සන් ධාෙයතං වුත් තං. ෙතොෙදය්යපුත් ෙතොති ෙතොෙදය්යබාහ් මණස් ස 
පුත් ෙතො, ෙසො කිර සාවත් ථියා අවිදූෙර තුදිගාෙමො නාම අත් ථි, තස් ස අධිපතිත් තා 
ෙතොෙදෙය්යොති සඞ් ඛ්යං ගෙතො. මහද් ධෙනො පන ෙහොති 
පඤ් චචත් තාලීසෙකොටිවිභෙවො, පරමමච් ඡරී – ‘‘දදෙතො ෙභොගානං අපරික් ඛෙයො නාම 
නත් ථී’’ති චින් ෙතත් වා කස් සචි කිඤ් චි න ෙදති, පුත් තම් පි ආහ – 

‘‘අඤ් ජනානං ඛයං දිස් වා, වම් මිකානඤ් ච සඤ් චයං; 
මධූනඤ් ච සමාහාරං, පණ් ඩිෙතො ඝරමාවෙස’’ති. 

එවං අදානෙමව සික් ඛාෙපත් වා කායස් ස ෙභදා තස් මිංෙයව ඝෙර සුනෙඛො හුත් වා 
නිබ් බත් ෙතො. සුෙභො තං සුනඛං අතිවිය පියායති. අත් තෙනො භුඤ් ජනකභත් තංෙයව 
ෙභොෙජති, උක් ඛිපිත් වා වරසයෙන සයාෙපති. අථ භගවා එකදිවසං නික් ඛන් ෙත 
මාණෙව තං ඝරං පිණ් ඩාය පාවිසි. සුනෙඛො භගවන් තං දිස ්වා භුක් කාරං කෙරොන් ෙතො 
භගවෙතො සමීපං ගෙතො. තෙතො නං භගවා අෙවොච ‘‘ෙතොෙදය්ය ත් වං පුබ් ෙබපි මං 
‘ෙභො, ෙභො’ති පරිභවිත් වා සුනෙඛො ජාෙතො, ඉදානිපි භුක් කාරං කත් වා අවීචිං 
ගමිස් සසී’’ති. සුනෙඛො තං කථං සුත් වා විප් පටිසාරී හුත් වා උද් ධනන් තෙර ඡාරිකාය 
නිපන් ෙනො, මනුස් සා නං උක් ඛිපිත් වා සයෙන සයාෙපතුං නාසක් ඛිංසු. 

සුෙභො ආගන් ත් වා ‘‘ෙකනායං සුනෙඛො සයනා ඔෙරොපිෙතො’’ති ආහ. මනුස් සා 
‘‘න ෙකනචී’’ති වත් වා තං පවත් තිං ආෙරොෙචසුං. මාණෙවො සුත් වා ‘‘මම පිතා 
බහ් මෙලොෙක නිබ් බත් ෙතො, සමෙණො පන ෙගොතෙමො ෙම පිතරං සුනඛං කෙරොති යං 
කිඤ් චි එස මුඛාරූළ් හං භාසතී’’ති කුජ් ඣිත් වා භගවන් තං මුසාවාෙදන 
ෙචොෙදතුකාෙමො විහාරං ගන් ත් වා තං පවත් තිං පුච් ඡි. භගවා තස් ස තෙථව වත් වා 
අවිසංවාදනත් ථං ආහ – ‘‘අත් ථි පන ෙත, මාණව, පිතරා න අක් ඛාතං ධන’’න් ති. 
අත් ථි, ෙභො ෙගොතම, සතසහස් සග් ඝනිකා සුවණ් ණමාලා, සතසහස් සග් ඝනිකා 
සුවණ් ණපාදුකා, සතසහස් සග් ඝනිකා සුවණ් ණපාති, සතසහස් සඤ් ච කහාපණන් ති. 
ගච් ඡ තං සුනඛං අප් ෙපොදකං මධුපායාසං ෙභොෙජත් වා සයනං ආෙරොෙපත් වා ඊසකං 
නිද් දං ඔක් කන් තකාෙල පුච් ඡ, සබ් බං ෙත ආචික් ඛිස් සති, අථ නං ජාෙනය්යාසි – 
‘‘පිතා ෙම එෙසො’’ති. ෙසො තථා අකාසි. සුනෙඛො සබ් බං ආචික් ඛි, තදා නං – ‘‘පිතා 
ෙම’’ති ඤත් වා භගවති පසන් නචිත් ෙතො ගන් ත් වා භගවන් තංචුද් දස පඤ ්ෙහ 
පුච් ඡිත් වා විස් සජ් ජනපරිෙයොසාෙන භගවන් තං සරණං ගෙතො, තං සන් ධාය වුත් තං 
‘‘සුෙභො මාණෙවො ෙතොෙදය්යපුත් ෙතො’’ති. සාවත් ථියං පටිවසතීති අත් තෙනො 
ෙභොගගාමෙතො ආගන් ත් වා වසති. 

445-446. අඤ් ඤතරං මාණවකං ආමන් ෙතසීති සත් ථරි පරිනිබ් බුෙත 
‘‘ආනන් දත් ෙථෙරො කිරස් ස පත් තචීවරං ගෙහත් වා ආගෙතො, මහාජෙනො තං 
දස් සනත් ථාය උපසඞ් කමතී’’ති සුත් වා ‘‘විහාරං ෙඛො පන ගන් ත් වා මහාජනමජ් ෙඣ 
න සක් කා සුෙඛන පටිසන් ථාරං වා කාතුං, ධම් මකථං වා ෙසොතුං ෙගහං ආගතංෙයව 
නං දිස් වා සුෙඛන පටිසන් ථාරං කරිස් සාමි, එකා ච ෙම කඞ් ඛා අත් ථි, තම් පි නං 
පුච් ඡිස් සාමී’’ති චින් ෙතත් වා අඤ් ඤතරං මාණවකං ආමන් ෙතසි. අප් පාබාධන් තිආදීසු 
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ආබාෙධොති විසභාගෙවදනා වුච් චති, යා එකෙදෙස උප් පජ් ජිත් වා චත් තාෙරො 
ඉරියාපෙථ අයපට් ෙටන ආබන් ධිත් වා විය ගණ් හති, තස් සා අභාවං පුච් ඡාති වදති. 
අප් පාතඞ් ෙකොති කිච් ඡජීවිතකෙරො ෙරොෙගො වුච් චති, තස් සාපි අභාවං පුච් ඡාති වදති. 
ගිලානස් ෙසව ච උට් ඨානං නාම ගරුකං ෙහොති, කාෙය බලං න ෙහොති, තස් මා 
නිග් ෙගලඤ් ඤභාවඤ් ච බලඤ් ච පුච් ඡාති වදති. ඵාසුවිහාරන් ති 
ගමනඨානනිසජ් ජසයෙනසු චතූසු ඉරියාපෙථසු සුඛවිහාරං පුච් ඡාති වදති. අථස් ස 
පුච් ඡිතබ් බාකාරං දස් ෙසන් ෙතො ‘‘සුෙභො’’තිආදිමාහ. 

447. කාලඤ් ච සමයඤ් ච උපාදායාති කාලඤ් ච සමයඤ් ච පඤ් ඤාය ගෙහත් වා 
උපධාෙරත් වාති අත් ෙථො. සෙච අම් හාකං ස් ෙව ගමනකාෙලො භවිස් සති, කාෙය 
බලමත් තා ෙචව ඵරිස් සති, ගමනපච් චයා ච අඤ් ෙඤො අඵාසුවිහාෙරො න භවිස් සති, 
අෙථතං කාලඤ් ච ගමනකාරණසමවායසඞ් ඛාතං සමයඤ් ච උපධාෙරත් වා – ‘‘අපි 
එව නාම ස් ෙව ආගච් ෙඡය්යාමා’’ති වුත් තං ෙහොති. 

448. ෙචතෙකන භික් ඛුනාති ෙචතිරට් ෙඨ ජාතත් තා ෙචතෙකොති එවං 
ලද් ධනාෙමන. සම් ෙමොදනීයං කථං සාරණීයන් ති ෙභො, ආනන් ද, දසබලස් ස ෙකො 
නාම ආබාෙධො අෙහොසි, කිං භගවා පරිභුඤ් ජි. අපි ච සත් ථු පරිනිබ් බාෙනන තුම් හාකං 
ෙසොෙකො උදපාදි, සත් ථා නාම න ෙකවලං තුම් හාකංෙයව පරිනිබ් බුෙතො, සෙදවකස් ස 
ෙලොකස් ස මහාජානි, ෙකො දානි අඤ් ෙඤො මරණා මුච් චිස් සති, යත ෙසො සෙදවකස් ස 
ෙලොකස් ස අග් ගපුග් ගෙලො පරිනිබ් බුෙතො, ඉදානි කං අඤ් ඤං දිස ්වා මච් චුරාජා 
ලජ් ජිස් සතීති එවමාදිනා නෙයන මරණපටිසංයුත් තං සම් ෙමොදනීයං කථං සාරණීයං 
වීතිසාෙරත් වා ෙථරස් ස හිෙය්යො පීතෙභසජ් ජානුරූපං ආහාරං දත් වා 
භත් තකිච් චාවසාෙන එකමන් තං නිසීදි. 

උපට් ඨාෙකො සන් තිකාවචෙරොති උපට් ඨාෙකො හුත් වා සන් තිකාවචෙරො, න 
රන් ධගෙවසී. න වීමංසනාධිප් පාෙයො. සමීපචාරීති ඉදං පුරිමපදස් ෙසව ෙවවචනං. 
ෙයසං ෙසො භවං ෙගොතෙමොති කස් මා පුච් ඡති? තස් ස කිර එවං අෙහොසි ‘‘ෙයසු 
ධම් ෙමසු භවං ෙගොතෙමො ඉමං ෙලොකං පතිට් ඨෙපසි, ෙත තස් ස අච් චෙයන නට් ඨා නු 
ෙඛො, ධරන් ති නු ෙඛො, සෙච ධරන් ති, ආනන් ෙදො ජානිස් සති, හන් ද නං පුච් ඡාමී’’ති, 
තස් මා පුච් ඡි. 

449. අථස ්ස ෙථෙරො තීණි පිටකානි තීහි ඛන් ෙධහි සඞ් ගෙහත් වා දස් ෙසන් ෙතො 
‘‘තිණ් ණං ෙඛො’’තිආදිමාහ. මාණෙවො සඞ් ඛිත් ෙතන කථිතං අසල් ලක් ෙඛන් ෙතො – 
‘‘විත් ථාරෙතො පුච් ඡිස් සාමී’’ති චින් ෙතත් වා ‘‘කතෙමසං තිණ් ණ’’න් තිආදිමාහ. 

සීලක් ඛන් ධවණ් ණනා 

450-453. තෙතො ෙථෙරන ‘‘අරියස් ස සීලක් ඛන් ධස් සා’’ති ෙතසු දස් සිෙතසු පුන 
‘‘කතෙමො පන ෙසො, ෙභො ආනන් ද, අරිෙයො සීලක් ඛන් ෙධො’’ති එෙකකං පුච් ඡි. 
ෙථෙරොපිස් ස බුද් ධුප් පාදං දස ්ෙසත් වා තන් තිධම් මං ෙදෙසන් ෙතො අනුක් කෙමන 

Free Distribution www.aathaapi.org



භගවතා වුත් තනෙයෙනව සබ් බං විස ්සජ් ෙජසි. තත් ථ අත් ථි ෙචෙවත් ථ 
උත් තරිකරණීයන් ති එත් ථ භගවෙතො සාසෙන න සීලෙමව සාෙරො, ෙකවලඤ් ෙහතං 
පතිට් ඨාමත් තෙමව ෙහොති. ඉෙතො උත් තරි පන අඤ ්ඤම් පි කත් තබ් බං අත් ථි ෙයවාති 
දස් ෙසසි. ඉෙතො බහිද් ධාති බුද් ධසාසනෙතො බහිද් ධා. 

සමාධික් ඛන් ධවණ් ණනා 

454. කථඤ් ච, මාණව, භික් ඛු ඉන් දිෙයසු ගුත් තද් වාෙරො ෙහොතීති ඉදමායස් මා 
ආනන් ෙදො ‘‘කතෙමො පන ෙසො, ෙභො ආනන් ද, අරිෙයො සමාධික් ඛන් ෙධො’’ති එවං 
සමාධික් ඛන් ධං පුට් ෙඨොපි ෙය ෙත ‘‘සීලසම් පන් ෙනො ඉන් දිෙයසු ගුත් තද් වාෙරො 
සතිසම් පජඤ් ෙඤන සමන් නාගෙතො සන් තුට් ෙඨො’’ති එවං සීලානන් තරං 
ඉන් දියසංවරාදෙයො සීලසමාධීනං අන් තෙර උභින් නම් පි උපකාරකධම් මා උද් දිට් ඨා, 
ෙත නිද් දිසිත් වා සමාධික් ඛන් ධං දස ්ෙසතුකාෙමො ආරභි. එත් ථ ච රූපජ් ඣානාෙනව 
ආගතානි, න අරූපජ් ඣානානි, ආෙනත් වා පන දීෙපතබ් බානි. චතුත් ථජ් ඣාෙනන හි 
අසඞ් ගහිතා අරූපසමාපත් ති නාම නත් ථිෙයව. 

471-480. අත් ථි ෙචෙවත් ථ උත් තරිකරණීයන් ති එත් ථ භගවෙතො සාසෙන න 
චිත් ෙතකග් ගතාමත් තෙකෙනව පරිෙයොසානප් පත් ති නාම අත් ථි, ඉෙතොපි උත් තරි 
පන අඤ ්ඤං කත් තබ් බං අත් ථි ෙයවාති දස් ෙසති. නත් ථි ෙචෙවත් ථ 
උත් තරිකරණීයන් ති එත් ථ භගවෙතො සාසෙන ඉෙතො උත් තරි කාතබ් බං නාම 
නත් ථිෙයව, අරහත් තපරිෙයොසානඤ් හි භගවෙතො සාසනන් ති දස් ෙසති. ෙසසං 
සබ් බත් ථ උත් තානත් ථෙමවාති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථායං 

සුභසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. ෙකවට් ටසුත් තවණ් ණනා 

ෙකවට් ටගහපතිපුත් තවත් ථුවණ් ණනා 

481. එවං ෙම සුතං…ෙප.… නාළන් දායන් ති ෙකවට් ටසුත් තං. තතායං 
අපුබ් බපදවණ් ණනා. පාවාරිකම් බවෙනති පාවාරිකස් ස අම් බවෙන. ෙකවට් ෙටොති ඉදං 
තස් ස ගහපතිපුත් තස ්ස නාමං. ෙසො කිර චත් තාලීසෙකොටිධෙනො ගහපතිමහාසාෙලො 
අතිවිය සද් ෙධො පසන් ෙනො අෙහොසි. ෙසො සද් ධාධිකත් තාෙයව ‘‘සෙච එෙකො භික් ඛු 
අඩ් ඪමාසන් තෙරන වා මාසන් තෙරන වා සංවච් ඡෙරන වා ආකාෙස උප් පතිත් වා 
විවිධානි පාටිහාරියානි දස ්ෙසය්ය, සබ් ෙබො ජෙනො අතිවිය පසීෙදය්ය. යංනූනාහං 
භගවන් තං යාචිත් වා පාටිහාරියකරණත් ථාය එකං භික් ඛුං අනුජානාෙපය්ය’’න් ති 
චින් ෙතත් වා භගවන් තං උපසඞ් කමිත් වා එවමාහ. 
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තත් ථ ඉද් ධාති සමිද් ධා ඵීතාති නානාභණ් ඩඋස් සන් නතාය වුද් ධිප් පත් තා. 
ආකිණ් ණමනුස් සාති අංසකූෙටන අංසකූටං පහරිත් වා විය විචරන් ෙතහි මනුස් ෙසහි 
ආකිණ් ණා. සමාදිසතූති ආණාෙපතු ඨානන් තෙර ඨෙපතු. උත් තරිමනුස් සධම් මාති 
උත් තරිමනුස් සානං ධම් මෙතො, දසකුසලසඞ් ඛාතෙතො වා මනුස් සධම් මෙතො උත් තරි. 
භිෙය්යොෙසොමත් තායාති පකතියාපි පජ් ජලිතපදීෙපො ෙතලස් ෙනහං ලභිත් වා විය 
අතිෙරකප් පමාෙණන අභිප් පසීදිස් සති. න ෙඛො අහන් ති භගවා 
රාජගහෙසට් ඨිවත් ථුස් මිං සික් ඛාපදං පඤ ්ඤෙපසි, තස් මා ‘‘න ෙඛො අහ’’න් තිආදිමාහ. 

482. න ධංෙසමීති න ගුණවිනාසෙනන ධංෙසමි, සීලෙභදං පාෙපත් වා 
අනුපුබ් ෙබන උච් චට් ඨානෙතො ඔතාෙරන් ෙතො නීචට් ඨාෙන න ඨෙපමි, අථ ෙඛො අහං 
බුද් ධසාසනස් ස වුද් ධිං පච් චාසීසන් ෙතො කෙථමීති දස් ෙසති. තතියම් පි ෙඛොති 
යාවතතියං බුද් ධානං කථං පටිබාහිත් වා කෙථතුං විසහන් ෙතො නාම නත් ථි. අයං පන 
භගවතා සද් ධිං විස ්සාසිෙකො විස ්සාසං වඩ් ෙඪත් වා වල් ලෙභො හුත් වා 
අත් ථකාෙමොස් මීති තික් ඛත් තුං කෙථසි. 

ඉද් ධිපාටිහාරියවණ් ණනා 

483-484. අථ භගවා අයං උපාසෙකො මයි පටිබාහන් ෙතපි පුනප් පුනං 
යාචතිෙයව. ‘‘හන් දස් ස පාටිහාරියකරෙණ ආදීනවං දස ්ෙසමී’’ති චින් ෙතත් වා ‘‘තීණි 
ෙඛො’’තිආදිමාහ. තත් ථ අමාහං භික් ඛුන් ති අමුං අහං භික් ඛුං. ගන් ධාරීති ගන් ධාෙරන 
නාම ඉසිනා කතා, ගන් ධාරරට් ෙඨ වා උප් පන් නා විජ් ජා. තත් ථ කිර බහූ ඉසෙයො 
වසිංසු, ෙතසු එෙකන කතා විජ් ජාති අධිප් පාෙයො. අට් ටීයාමීති අට් ෙටො පීළිෙතො විය 
ෙහොමි. හරායාමීති ලජ් ජාමි. ජිගුච් ඡාමීති ගූථං දිස් වා විය ජිගුච් ඡං උප් පාෙදමි. 

ආෙදසනාපාටිහාරියවණ් ණනා 

485. පරසත් තානන් ති අඤ ්ෙඤසං සත් තානං. දුතියං තස් ෙසව ෙවවචනං. 
ආදිසතීති කෙථති. ෙචතසිකන් ති ෙසොමනස් සෙදොමනස් සං අධිප් ෙපතං. එවම් පි ෙත 
මෙනොති එවං තව මෙනො ෙසොමනස් සිෙතො වා ෙදොමනස් සිෙතො වා 
කාමවිතක් කාදිසම් පයුත් ෙතො වා. දුතියං තස් ෙසව ෙවවචනං. ඉතිපි ෙත චිත් තන් ති ඉති 
තව චිත් තං, ඉදඤ් චිදඤ් ච අත් ථං චින් තයමානං පවත් තතීති අත් ෙථො. මණිකා නාම 
විජ් ජාති චින් තාමණීති එවං ලද් ධනාමා ෙලොෙක එකා විජ් ජා අත් ථි. තාය පෙරසං 
චිත් තං ජානාතීති දීෙපති. 

අනුසාසනීපාටිහාරියවණ් ණනා 

486. එවං විතක් ෙකථාති ෙනක් ඛම් මවිතක් කාදෙයො එවං පවත් ෙතන් තා 
විතක් ෙකථ. මා එවං විතක් කයිත් ථාති එවං කාමවිතක් කාදෙයො පවත් ෙතන් තා මා 
විතක් කයිත් ථ. එවං මනසි කෙරොථාති එවං අනිච් චසඤ් ඤෙමව, දුක් ඛසඤ් ඤාදීසු වා 
අඤ් ඤතරං මනසි කෙරොථ. මා එවන් ති ‘‘නිච් ච’’න් තිආදිනා නෙයන මා මනසි 
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කරිත් ථ. ඉදන් ති ඉදං පඤ් චකාමගුණිකරාගං පජහථ. ඉදං උපසම් පජ් ජාති ඉදං 
චතුමග් ගඵලප් පෙභදං ෙලොකුත් තරධම් මෙමව උපසම් පජ් ජ පාපුණිත් වා නිප් ඵාෙදත් වා 
විහරථ. ඉති භගවා ඉද් ධිවිධං ඉද් ධිපාටිහාරියන් ති දස් ෙසති, පරස් ස චිත් තං ඤත් වා 
කථනං ආෙදසනාපාටිහාරියන් ති. සාවකානඤ් ච බුද් ධානඤ් ච සතතං ධම් මෙදසනා 
අනුසාසනීපාටිහාරියන් ති. 

තත් ථ ඉද් ධිපාටිහාරිෙයන අනුසාසනීපාටිහාරියං මහාෙමොග් ගල් ලානස් ස 
ආචිණ් ණං, ආෙදසනාපාටිහාරිෙයන අනුසාසනීපාටිහාරියං ධම් මෙසනාපතිස් ස. 
ෙදවදත් ෙත සංඝං භින් දිත් වා පඤ් ච භික් ඛුසතානි ගෙහත් වා ගයාසීෙස බුද් ධලීළාය 
ෙතසං ධම් මං ෙදසන් ෙත හි භගවතා ෙපසිෙතසු ද් වීසු අග් ගසාවෙකසු ධම් මෙසනාපති 
ෙතසං චිත් තාචාරං ඤත් වා ධම් මං ෙදෙසසි, ෙථරස් ස ධම් මෙදසනං සුත් වා පඤ් චසතා 
භික් ඛූ ෙසොතාපත් තිඵෙල පතිට් ඨහිංසු. අථ ෙනසං මහාෙමොග් ගල් ලාෙනො විකුබ් බනං 
දස් ෙසත් වා දස ්ෙසත් වා ධම් මං ෙදෙසසි, තං සුත් වා සබ් ෙබ අරහත් තඵෙල 
පතිට් ඨහිංසු. අථ ද් ෙවපි මහානාගා පඤ් ච භික් ඛුසතානි ගෙහත් වා ෙවහාසං 
අබ් භුග් ගන් ත් වා ෙවළුවනෙමවාගමිංසු. අනුසාසනීපාටිහාරියං පන බුද් ධානං සතතං 
ධම් මෙදසනා, ෙතසු ඉද් ධිපාටිහාරියආෙදසනාපාටිහාරියානි සඋපාරම් භානි 
සෙදොසානි, අද් ධානං න තිට් ඨන් ති, අද් ධානං අතිට් ඨනෙතො න නිය්යන් ති. 
අනුසාසනීපාටිහාරියං අනුපාරම් භං නිද් ෙදොසං, අද් ධානං තිට් ඨති, අද් ධානං 
තිට් ඨනෙතො නිය්යාති. තස ්මා භගවා ඉද් ධිපාටිහාරියඤ් ච ආෙදසනාපාටිහාරියඤ් ච 
ගරහති, අනුසාසනීපාටිහාරියංෙයව පසංසති. 

භූතනිෙරොෙධසකවත් ථුවණ් ණනා 

487. භූතපුබ් බන් ති ඉදං කස ්මා භගවතා ආරද් ධං. 
ඉද් ධිපාටිහාරියආෙදසනාපාටිහාරියානං අනිය්යානිකභාවදස් සනත් ථං, 
අනුසාසනීපාටිහාරියස් ෙසව නිය්යානිකභාවදස් සනත් ථං. අපි ච සබ් බබුද් ධානං 
මහාභූතපරිෙයසෙකො නාෙමෙකො භික් ඛු ෙහොතිෙයව. ෙයො මහාභූෙත පරිෙයසන් ෙතො 
යාව බහ් මෙලොකා විචරිත් වා විස් සජ් ෙජතාරං අලභිත් වා ආගම් ම බුද් ධෙමව පුච් ඡිත් වා 
නික් කඞ් ෙඛො ෙහොති. තස් මා බුද් ධානං මහන් තභාවප් පකාසනත් ථං, ඉදඤ ්ච කාරණං 
පටිච් ඡන් නං, අථ නං විවටං කත් වා ෙදෙසන් ෙතොපි භගවා ‘‘භූතපුබ් බ’’න් තිආදිමාහ. 

තත් ථ කත් ථ නු ෙඛොති කිස් මිං ඨාෙන කිං ආගම් ම කිං පත් තස් ස ෙත අනවෙසසා 
අප් පවත් තිවෙසන නිරුජ් ඣන් ති. මහාභූතකථා පෙනසා සබ් බාකාෙරන 
විසුද් ධිමග් ෙග වුත් තා, තස් මා සා තෙතොව ගෙහතබ් බා. 

488. ෙදවයානිෙයො මග් ෙගොති පාටිෙයක් ෙකො ෙදවෙලොකගමනමග් ෙගො නාම 
නත් ථි, ඉද් ධිවිධඤාණස් ෙසව පෙනතං අධිවචනං. ෙතන ෙහස යාව බහ් මෙලොකාපි 
කාෙයන වසං වත් ෙතන් ෙතො ෙදවෙලොකං යාති. තස ්මා ‘‘තං ෙදවයානිෙයො 
මග් ෙගො’’ති වුත් තං. ෙයන චාතුමහාරාජිකාති සමීෙප ඨිතම් පි භගවන් තං අපුච් ඡිත් වා 
ධම් මතාය ෙචොදිෙතො ෙදවතා මහානුභාවාති මඤ ්ඤමාෙනො උපසඞ් කමි. මයම් පි ෙඛො, 

Free Distribution www.aathaapi.org



භික් ඛු, න ජානාමාති බුද් ධවිසෙය පඤ ්හං පුච් ඡිතා ෙදවතා න ජානන් ති, 
ෙතෙනවමාහංසු. අථ ෙඛො ෙසො භික් ඛු ‘‘මම ඉමං පඤ් හං න කෙථතුං න ලබ් භා, සීඝං 
කෙථථා’’ති තා ෙදවතා අජ් ෙඣොත් ථරති, පුනප් පුනං පුච් ඡති, තා ‘‘අජ් ෙඣොත් ථරති 
ෙනො අයං භික් ඛු, හන් ද නං හත් ථෙතො ෙමොෙචස් සාමා’’ති චින් ෙතත් වා ‘‘අත් ථි ෙඛො 
භික් ඛු චත් තාෙරො මහාරාජාෙනො’’තිආදිමාහංසු. තත් ථ අභික් කන් තතරාති අතික් කම් ම 
කන් තතරා. පණීතතරාති වණ් ණයසඉස් සරියාදීහි උත් තමතරා එෙතන නෙයන 
සබ් බවාෙරසු අත් ෙථො ෙවදිතබ් ෙබො. 

491-493. අයං පන විෙසෙසො – සක් ෙකො කිර ෙදවරාජා චින් ෙතසි ‘‘අයං 
පඤ් ෙහො බුද් ධවිසෙයො, න සක් කා අඤ් ෙඤන විස් සජ් ජිතුං, අයඤ් ච භික් ඛු අග් ගිං 
පහාය ඛජ් ෙජොපනකං ධමන් ෙතො විය, ෙභරිං පහාය උදරං වාෙදන් ෙතො විය ච, 
ෙලොෙක අග් ගපුග් ගලං සම් මාසම් බුද් ධං පහාය ෙදවතා පුච් ඡන් ෙතො විචරති, ෙපෙසමි 
නං සත් ථුසන් තික’’න් ති. තෙතො පුනෙදව ෙසො චින් ෙතසි ‘‘සුදූරම් පි ගන් ත් වා සත් ථු 
සන් තිෙකව නික් කඞ් ෙඛො භවිස් සති. අත් ථි ෙචව පුග් ගෙලො නාෙමස, ෙථොකං තාව 
ආහිණ් ඩන් ෙතො කිලමතු පච් ඡා ජානිස් සතී’’ති. තෙතො තං ‘‘අහම් පි ෙඛො’’තිආදිමාහ. 
බහ් මයානිෙයොපි ෙදවයානියසදිෙසොව. ෙදවයානියමග් ෙගොති වා 
බහ් මයානියමග් ෙගොති වා ධම් මෙසතූති වා එකචිත් තක් ඛණිකඅප් පනාති වා 
සන් නිට් ඨානිකෙචතනාති වා මහග් ගතචිත් තන් ති වා අභිඤ ්ඤාඤාණන් ති වා 
සබ් බෙමතං ඉද් ධිවිධඤාණස් ෙසව නාමං. 

494. පුබ් බනිමිත් තන් ති ආගමනපුබ් බභාෙග නිමිත් තං සූරියස් ස උදයෙතො 
අරුණුග් ගං විය. තස ්මා ඉදාෙනව බහ ්මා ආගමිස් සති, එවං මයං ජානාමාති දීපයිංසු. 
පාතුරෙහොසීති පාකෙටො අෙහොසි. අථ ෙඛො ෙසො බහ් මා ෙතන භික් ඛුනා පුට් ෙඨො 
අත් තෙනො අවිසයභාවං ඤත් වා සචාහං ‘‘න ජානාමී’’ති වක් ඛාමි, ඉෙම මං 
පරිභවිස් සන් ති, අථ ජානන් ෙතො විය යං කිඤ් චි කෙථස් සාමි, අයං ෙම භික් ඛු 
ෙවය්යාකරෙණන අනාරද් ධචිත් ෙතො වාදං ආෙරොෙපස් සති. ‘‘අහමස් මි භික් ඛු 
බහ් මා’’තිආදීනි පන ෙම භණන් තස් ස න ෙකොචි වචනං සද් දහිස් සති. යංනූනාහං 
වික් ෙඛපං කත් වා ඉමං භික් ඛුං සත් ථුසන් තිකංෙයව ෙපෙසය්යන් ති චින් ෙතත් වා 
‘‘අහමස් මි භික් ඛු බහ ්මා’’තිආදිමාහ. 

495-496. එකමන් තං අපෙනත් වාති කස් මා එවමකාසි? කුහකත් තා. බහිද් ධා 
පරිෙයට් ඨින් ති ෙතලත් ථිෙකො වාලිකං නිප් පීළියමාෙනො විය යාව බහ ්මෙලොකා 
බහිද් ධා පරිෙයසනං ආපජ් ජති. 

497. සකුණන් ති කාකං වා කුලලං වා. න ෙඛො එෙසො, භික් ඛු, පඤ් ෙහො එවං 
පුච් ඡිතබ් ෙබොති ඉදං භගවා යස් මා පෙදෙසෙනස පඤ් ෙහො පුච් ඡිතබ් ෙබො, අයඤ් ච ෙඛො 
භික් ඛු අනුපාදින් නෙකපි ගෙහත් වා නිප් පෙදසෙතො පුච් ඡති, තස් මා පටිෙසෙධති. 
ආචිණ් ණං කිෙරතං බුද් ධානං, පුච් ඡාමූළ් හස් ස ජනස් ස පුච් ඡාය ෙදොසං දස් ෙසත් වා 
පුච් ඡං සික් ඛාෙපත් වා පුච් ඡාවිස් සජ් ජනං. කස් මා? පුච් ඡිතුං අජානිත් වා පරිපුච් ඡන් ෙතො 
දුවිඤ් ඤාපෙයො ෙහොති. පඤ ්හං සික් ඛාෙපන් ෙතො පන ‘‘කත් ථ ආෙපො චා’’තිආදිමාහ. 

Free Distribution www.aathaapi.org



498. තත් ථ න ගාධතීති න පතිට් ඨාති, ඉෙම චත් තාෙරො මහාභූතා කිං ආගම් ම 
අප් පතිට් ඨා භවන් තීති අත් ෙථො. උපාදින් නංෙයව සන් ධාය පුච් ඡති. දීඝඤ් ච 
රස් සඤ් චාති සණ් ඨානවෙසන උපාදාරූපං වුත් තං. අණුං ථූලන් ති ඛුද් දකං වා මහන් තං 
වා, ඉමිනාපි උපාදාරූෙප වණ් ණමත් තෙමව කථිතං. සුභාසුභන් ති සුභඤ් ච අසුභඤ් ච 
උපාදාරූපෙමව කථිතං. කිං පන උපාදාරූපං සුභන් ති අසුභන් ති අත් ථි? නත් ථි. 
ඉට් ඨානිට් ඨාරම් මණං පෙනව කථිතං. නාමඤ් ච රූපඤ් චාති නාමඤ් ච දීඝාදිෙභදං 
රූපඤ් ච. උපරුජ් ඣතීති නිරුජ් ඣති, කිං ආගම් ම අෙසසෙමතං නප් පවත් තතීති. 

එවං පුච් ඡිතබ් බං සියාති පුච් ඡං දස් ෙසත් වා ඉදානි විස් සජ් ජනං දස් ෙසන් ෙතො තත 
ෙවය්යාකරණං භවතීති වත් වා – ‘‘විඤ් ඤාණ’’න් තිආදිමාහ. 

499. තත් ථ විඤ ්ඤාතබ් බන් ති විඤ් ඤාණං නිබ් බානස් ෙසතං නාමං, තෙදතං 
නිදස් සනාභාවෙතො අනිදස් සනං. උප් පාදන් ෙතො වා වයන් ෙතො වා ඨිතස් ස 
අඤ් ඤථත් තන් ෙතො වා එතස් ස නත් ථීති අනන් තං. පභන් ති පෙනතං කිර තිත් ථස ්ස 
නාමං, තඤ් හි පපන් ති එත් ථාති පපං, පකාරස් ස පන භකාෙරො කෙතො. සබ් බෙතො 
පභමස් සාති සබ් බෙතොපභං. නිබ් බානස් ස කිර යථා මහාසමුද් දස් ස යෙතො යෙතො 
ඔතරිතුකාමා ෙහොන් ති, තං තෙදව තිත් ථං, අතිත් ථං නාම නත් ථි. එවෙමව 
අට් ඨතිංසාය කම් මට් ඨාෙනසු ෙයන ෙයන මුෙඛන නිබ් බානං ඔතරිතුකාමා ෙහොන් ති, 
තං තෙදව තිත් ථං, නිබ් බානස් ස අතිත් ථං නාම නත් ථි. ෙතන වුත් තං 
‘‘සබ් බෙතොපභ’’න් ති. එත් ථ ආෙපො චාති එත් ථ නිබ් බාෙන ඉදං නිබ් බානං ආගම් ම 
සබ් බෙමතං ආෙපොතිආදිනා නෙයන වුත් තං උපාදින් නක ධම් මජාතං නිරුජ් ඣති, 
අප් පවත් තං ෙහොතීති. 

ඉදානිස් ස නිරුජ් ඣනූපායං දස් ෙසන් ෙතො ‘‘විඤ් ඤාණස් ස නිෙරොෙධන එත් ෙථතං 
උපරුජ් ඣතී’’ති ආහ. තත් ථ විඤ් ඤාණන් ති චරිමකවිඤ් ඤාණම් පි 
අභිසඞ් ඛාරවිඤ් ඤාණම් පි, චරිමකවිඤ් ඤාණස් සාපි හි නිෙරොෙධන එත් ෙථතං 
උපරුජ් ඣති. විජ් ඣාතදීපසිඛා විය අපණ් ණත් තිකභාවං යාති. 
අභිසඞ් ඛාරවිඤ් ඤාණස් සාපි අනුප් පාදනිෙරොෙධන අනුප් පාදවෙසන උපරුජ් ඣති. 
යථාහ ‘‘ෙසොතාපත් තිමග් ගඤාෙණන අභිසඞ් ඛාරවිඤ් ඤාණස් ස නිෙරොෙධන 
ඨෙපත් වා සත් තභෙව අනමතග් ෙග සංසාෙර ෙය උප් පජ් ෙජය ං නාමඤ් ච රූපඤ් ච 
එත් ෙථෙත නිරුජ් ඣන් තී’’ති සබ් බං චූළනිද් ෙදෙස වුත් තනෙයෙනව ෙවදිතබ් බං. 
ෙසසං සබ් බත් ථ උත් තානෙමවාති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථායං 

ෙකවට් ටසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

12. ෙලොහිච් චසුත් තවණ් ණනා 

ෙලොහිච් චබාහ් මණවත් ථුවණ් ණනා 
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501. එවං ෙම සුතං…ෙප.… ෙකොසෙලසූති ෙලොහිච් චසුත් තං. තතායං 
අනුත් තානපදවණ් ණනා. සාලවතිකාති තස් ස ගාමස් ස නාමං, ෙසො කිර වතියා විය 
සමන් තෙතො සාලපන් තියා පරික් ඛිත් ෙතො. තස ්මා සාලවතිකාති වුච් චති. ෙලොහිච් ෙචොති 
තස් ස බාහ් මණස් ස නාමං. 

502-503. පාපකන් ති පරානුකම් පා විරහිතත් තා ලාමකං, න පන 
උච් ෙඡදසස් සතානං අඤ් ඤතරං. උප් පන් නං ෙහොතීති ජාතං ෙහොති, න ෙකවලඤ් ච 
චිත් ෙත ජාතමත් තෙමව. ෙසො කිර තස් ස වෙසන පරිසමජ් ෙඣපි එවං භාසතිෙයව. 
කිඤ් හි පෙරො පරස් සාති පෙරො ෙයො අනුසාසීයති, ෙසො තස ්ස අනුසාසකස් ස කිං 
කරිස් සති. අත් තනා පටිලද් ධං කුසලං ධම් මං අත් තනාව සක් කත් වා ගරුං කත් වා 
විහාතබ් බන් ති වදති. 

504-407. ෙරොසිකං න් හාපිතං ආමන් ෙතසීති ෙරොසිකාති එවං ඉත් ථිලිඞ් ගවෙසන 
ලද් ධනාමං න් හාපිතං ආමන් ෙතසි. ෙසො කිර භගවෙතො ආගමනං සුත් වා චින් ෙතසි – 
‘‘විහාරං ගන් ත් වා දිට් ඨං නාමං භාෙරො, ෙගහං පන ආණාෙපත් වා පස ්සිස් සාමි ෙචව 
යථාසත් ති ච ආගන් තුකභික් ඛං දස් සාමී’’ති, තස් මා එවං න් හාපිතං ආමන් ෙතසි. 

508. පිට් ඨිෙතො පිට් ඨිෙතොති කථාඵාසුකත් ථං පච් ඡෙතො පච් ඡෙතො අනුබන් ෙධො 
ෙහොති. විෙවෙචතූති විෙමොෙචතු, තං දිට් ඨිගතං විෙනොෙදතූති වදති. අයං කිර 
උපාසෙකො ෙලොහිච් චස් ස බාහ් මණස් ස පියසහායෙකො. තස ්මා තස් ස අත් ථකාමතාය 
එවමාහ. අප් ෙපව නාම සියාති එත් ථ පඨමවචෙනන භගවා ගජ් ජති, දුතියවචෙනන 
අනුගජ් ජති. අයං කිෙරත් ථ අධිප් පාෙයො – ෙරොසිෙක එතදත් ථෙමව මයා චත් තාරි 
අසඞ් ෙඛ්යය්යානි. කප් පසතසහස් සඤ් ච විවිධානි දුක් කරානි කෙරොන් ෙතන පාරමිෙයො 
පූරිතා, එතදත් ථෙමව සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං පටිවිද් ධං, න ෙම ෙලොහිච් චස් ස 
දිට් ඨිගතං භින් දිතුං භාෙරොති, ඉමමත් ථං දස් ෙසන් ෙතො පඨමවචෙනන භගවා ගජ් ජති. 
ෙකවලං ෙරොසිෙක ෙලොහිච් චස් ස මම සන් තිෙක ආගමනං වා නිසජ් ජා වා 
අල් ලාපසල් ලාෙපො වා ෙහොතු, සෙචපි ෙලොහිච් චසදිසානං සතසහස් සස් ස කඞ් ඛා 
ෙහොති, පටිබෙලො අහං විෙනොෙදතුං ෙලොහිච් චස් ස පන එකස් ස දිට් ඨිවිෙනොදෙන 
මය් හං ෙකො භාෙරොති ඉමමත් ථං දස් ෙසන් ෙතො දුතියවචෙනන භගවා අනුගජ් ජතීති 
ෙවදිතබ් ෙබො. 

ෙලොහිච් චබාහ් මණානුෙයොගවණ් ණනා 

509. සමුදයසඤ් ජාතීති සමුදයස් ස සඤ් ජාති ෙභොගුප් පාෙදො, තෙතො උට් ඨිතං 
ධනධඤ් ඤන් ති අත් ෙථො. ෙය තං උපජීවන් තීති ෙය ඤාතිපරිජනදාසකම් මකරාදෙයො 
ජනා තං නිස් සාය ජීවන් ති. අන් තරායකෙරොති ලාභන් තරායකෙරො. හිතානුකම් පීති 
එත් ථ හිතන් ති වුඩ් ඪි. අනුකම් පතීති අනුකම් පී, ඉච් ඡතීති අත් ෙථො, වුඩ් ඪිං ඉච් ඡති වා 
ෙනො වාති වුත් තං ෙහොති. නිරයං වා තිරච් ඡානෙයොනිං වාති සෙච සා මිච් ඡාදිට් ඨි 
සම් පජ් ජති, නියතා ෙහොති, එකංෙසන නිරෙය නිබ් බත් තති, ෙනො ෙච, 
තිරච් ඡානෙයොනියං නිබ් බත් තතීති අත් ෙථො. 
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510-512. ඉදානි යස් මා යථා අත් තෙනො ලාභන් තරාෙයන සත් තා සංවිජ් ජන් ති න 
තථා පෙරසං, තස් මා සුට් ඨුතරං බාහ් මණං පෙවෙචතුකාෙමො ‘‘තං කිං මඤ් ඤසී’’ති 
දුතියං උපපත් තිමාහ. ෙය චිෙමති ෙය ච ඉෙම තථාගතස් ස ධම් මෙදසනං සුත් වා 
අරියභූමිං ඔක් කමිතුං අසක් ෙකොන් තා කුලපුත් තා දිබ් බා ගබ් භාති උපෙයොගත් ෙථ 
පච් චත් තවචනං, දිබ් ෙබ ගබ් ෙභති අත් ෙථො. දිබ් බා, ගබ් භාති ච ඡන් නං 
ෙදවෙලොකානෙමතං අධිවචනං. පරිපාෙචන් තීති ෙදවෙලොකගාමිනිං පටිපදං 
පූරයමානා දානං, දදමානා, සීලං රක් ඛමානා, ගන් ධමාලාදීහි, පූජං කුරුමානා භාවනං 
භාවයමානා පාෙචන් ති විපාෙචන් ති පරිපාෙචන් ති පරිණාමං ගෙමන් ති. දිබ් බානං 
භවානං අභිනිබ් බත් තියාති දිබ් බභවා නාම ෙදවානං විමානානි, ෙතසං 
නිබ් බත් තනත් ථායාති අත් ෙථො. අථ වා දිබ් බා ගබ් භාති දානාදෙයො පුඤ් ඤවිෙසසා. 
දිබ් බා භවාති ෙදවෙලොෙක විපාකක් ඛන් ධා, ෙතසං නිබ් බත් තනත් ථාය තානි 
පුඤ් ඤානි කෙරොන් තීති අත් ෙථො. ෙතසං අන් තරායකෙරොති ෙතසං 
මග් ගසම් පත් තිඵලසම් පත් තිදිබ් බභවවිෙසසානං අන් තරායකෙරො. ඉති භගවා 
එත් තාවතා අනියමිෙතෙනව ඔපම් මවිධිනා යාව භවග් ගා උග් ගතං බාහ් මණස් ස මානං 
භින් දිත් වා ඉදානි ෙචොදනාරෙහ තෙයො සත් ථාෙර දස් ෙසතුං ‘‘තෙයො ෙඛො ෙම, 
ෙලොහිච් චා’’තිආදිමාහ. 

තෙයො ෙචොදනාරහවණ් ණනා 

513. තත් ථ සා ෙචොදනාති තෙයො සත් ථාෙර ෙචොෙදන් තස් ස ෙචොදනා. න අඤ් ඤා 
චිත් තං උපට් ඨෙපන් තීති අඤ ්ඤාය ආජානනත් ථාය චිත් තං න උපට් ඨෙපන් ති. 
ෙවොක් කම් මාති නිරන් තරං තස ්ස සාසනං අකත් වා තෙතො උක් කමිත් වා වත් තන් තීති 
අත් ෙථො. ඔසක් කන් තියා වා උස් සක් ෙකය්යාති පටික් කමන් තියා උපගච් ෙඡය්ය, 
අනිච් ඡන් තියා ඉච් ෙඡය්ය, එකාය සම් පෙයොගං අනිච් ඡන් තියා එෙකො ඉච් ෙඡය්යාති 
වුත් තං ෙහොති. පරම් මුඛිං වා ආලිඞ් ෙගය්යාති දට් ඨුම් පි අනිච් ඡමානං පරම් මුඛිං ඨිතං 
පච් ඡෙතො ගන් ත් වා ආලිඞ් ෙගය්ය. එවංසම් පදමිදන් ති ඉමස ්සාපි සත් ථුෙනො ‘‘මම ඉෙම 
සාවකා’’ති සාසනා ෙවොක් කම් ම වත් තමාෙනපි ෙත ෙලොෙභන අනුසාසෙතො ඉමං 
ෙලොභධම් මං එවංසම් පදෙමව ඊදිසෙමව වදාමි. ඉති ෙසො එවරූෙපො තව ෙලොභධම් ෙමො 
ෙයන ත් වං ඔසක් කන් තියා උස ්සක් කන් ෙතො විය පරම් මුඛිං ආලිඞ් ගන් ෙතො විය 
අෙහොසීතිපි තං ෙචොදනං අරහති. කිඤ් හි පෙරො පරස් ස කරිස් සතීති ෙයන ධම් ෙමන 
පෙර අනුසාසි, අත් තානෙමව තාව තත් ථ සම් පාෙදහි, උජුං කෙරොහි. කිඤ් හි පෙරො 
පරස් ස කරිස් සතීති ෙචොදනං අරහති. 

514. නිද් දායිතබ් බන් ති සස් සරූපකානි තිණානි උප් පාෙටත් වා පරිසුද් ධං 
කාතබ් බං. 

515. තතියෙචොදනාය කිඤ් හි පෙරො පරස් සාති අනුසාසනං 
අසම් පටිච් ඡනකාලෙතො පට් ඨාය පෙරො අනුසාසිතබ් ෙබො, පරස් ස අනුසාසකස් ස කිං 
කරිස් සතීති නනු තත් ථ අප් ෙපොස් සුක් කතං ආපජ් ජිත් වා අත් තනා පටිවිද් ධධම් මං 
අත් තනාව මාෙනත් වා පූෙජත් වා විහාතබ් බන් ති එවං ෙචොදනං අරහතීති අත් ෙථො. 
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න ෙචොදනාරහසත් ථුවණ් ණනා 

516. න ෙචොදනාරෙහොති අයඤ් හි යස ්මා පඨමෙමව අත් තානං පතිරූෙප 
පතිට් ඨාෙපත් වා සාවකානං ධම් මං ෙදෙසති. සාවකා චස ්ස අස ්සවා හුත් වා 
යථානුසිට් ඨං පටිපජ් ජන් ති, තාය ච පටිපත් තියා මහන් තං විෙසසමධිගච් ඡන් ති. තස ්මා 
න ෙචොදනාරෙහොති. 

517. නරකපපාතං පපතන් ෙතොති මයා ගහිතාය දිට් ඨියා අහං නරකපපාතං 
පපතන් ෙතො. උද් ධරිත් වා ථෙල පතිට් ඨාපිෙතොති තං දිට් ඨිං භින් දිත් වා 
ධම් මෙදසනාහත් ෙථන අපායපතනෙතො උද් ධරිත් වා සග් ගමග් ගථෙල ඨපිෙතොම් හීති 
වදති. ෙසසෙමත් ථ උත් තානෙමවාති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථායං 

ෙලොහිච් චසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

13. ෙතවිජ් ජසුත් තවණ් ණනා 

518. එවං ෙම සුතං…ෙප.… ෙකොසෙලසූති ෙතවිජ් ජසුත් තං. තතායං 
අනුත් තානපදවණ් ණනා. මනසාකටන් ති තස් ස ගාමස් ස නාමං. උත් තෙරන 
මනසාකටස් සාති මනසාකටෙතො අවිදූෙර උත් තරපස ්ෙස. අම් බවෙනති 
තරුණඅම් බරුක් ඛසණ් ෙඩ, රමණීෙයො කිර ෙසො භූමිභාෙගො, ෙහට් ඨා රජතපට් ටසදිසා 
වාලිකා විප් පකිණ් ණා, උපරි මණිවිතානං විය ඝනසාඛාපත් තං අම් බවනං. තස ්මිං 
බුද් ධානං අනුච් ඡවිෙක පවිෙවකසුෙඛ අම් බවෙන විහරතීති අත් ෙථො. 

519. අභිඤ් ඤාතා අභිඤ් ඤාතාති කුලචාරිත් තාදිසම් පත් තියා තත් ථ තත් ථ 
පඤ් ඤාතා. චඞ් කීතිආදීනි ෙතසං නාමානි. තත් ථ චඞ් කී ඔපාසාදවාසිෙකො. 
තාරුක් ෙඛො ඉච් ඡානඞ් ගලවාසිෙකො. ෙපොක් ඛරසාතී උක් කට් ඨවාසිෙකො. ජාණුෙසොණී 
සාවත් ථිවාසිෙකො. ෙතොෙදෙය්යො තුදිගාමවාසිෙකො. අඤ් ෙඤ චාති අඤ ්ෙඤ ච 
බහුජනා. අත් තෙනො අත් තෙනො නිවාසට් ඨාෙනහි ආගන් ත් වා 
මන් තසජ් ඣායකරණත් ථං තත් ථ පටිවසන් ති. මනසාකටස් ස කිර රමණීයතාය ෙත 
බාහ් මණා තත් ථ නදීතීෙර ෙගහානි කාෙරත් වා පරික් ඛිපාෙපත් වා අඤ් ෙඤසං බහූනං 
පෙවසනං නිවාෙරත් වා අන් තරන් තරා තත් ථ ගන් ත් වා වසන් ති. 

520-521. වාෙසට් ඨභාරද් වාජානන් ති වාෙසට් ඨස් ස ච ෙපොක් ඛරසාතිෙනො 
අන් ෙතවාසිකස් ස, භාරද් වාජස් ස ච තාරුක් ඛන් ෙතවාසිකස් ස. එෙත කිර ද් ෙව 
ජාතිසම් පන් නා තිණ් ණං ෙවදානං පාරගූ අෙහසුං. ජඞ් ඝවිහාරන් ති 
අතිචිරනිසජ් ජපච් චයා කිලමථවිෙනොදනත් ථාය ජඞ් ඝචාරං. ෙත කිර දිවසං සජ් ඣායං 
කත් වා සායන් ෙහ වුට් ඨාය න් හානීයසම් භාරගන් ධමාලෙතලෙධොතවත් ථානි 
ගාහාෙපත් වා අත් තෙනො පරිජනපරිවුතා න් හායිතුකාමා නදීතීරං ගන් ත් වා 
රජතපට් ටවණ් ෙණ වාලිකාසණ් ෙඩ අපරාපරං චඞ් කමිංසු. එකං චඞ් කමන් තං ඉතෙරො 
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අනුචඞ් කමි, පුන ඉතරං ඉතෙරොති. ෙතන වුත් තං ‘‘අනුචඞ් කමන් තානං 
අනුවිචරන් තාන’’න් ති. මග් ගාමග් ෙගති මග් ෙග ච අමග් ෙග ච. කතමං නු ෙඛො පටිපදං 
පූෙරත් වා කතෙමන මග් ෙගන සක් කා සුඛං බහ ්මෙලොකං ගන් තුන් ති එවං 
මග් ගාමග් ගං ආරබ් භ කථං සමුට් ඨාෙපසුන් ති අත් ෙථො. අඤ් ජසායෙනොති 
උජුමග් ගස් ෙසතං ෙවවචනං, අඤ් ජසා වා උජුකෙමව එෙතන ආයන් ති ආගච් ඡන් තීති 
අඤ් ජසායෙනො නිය්යානිෙකො නිය්යාතීති නිය්යායන් ෙතො නිය්යාති, ගච් ඡන් ෙතො 
ගච් ඡතීති අත් ෙථො. 

තක් කරස් ස බහ් මසහබ්යතායාති ෙයො තං මග් ගං කෙරොති පටිපජ් ජති, තස් ස 
බහ් මුනා සද් ධිං සහභාවාය, එකට් ඨාෙන පාතුභාවාය ගච් ඡතීති අත් ෙථො. ය් වායන් ති 
ෙයො අයං. අක් ඛාෙතොති කථිෙතො දීපිෙතො. බාහ් මෙණන ෙපොක් ඛරසාතිනාති 
අත් තෙනො ආචරියං අපදිසති. ඉති වාෙසට් ෙඨො සකෙමව ආචරියවාදං ෙථොෙමත් වා 
පග් ගණ් හිත් වා විචරති. භාරද් වාෙජොපි සකෙමවාති. ෙතන වුත් තං ‘‘ෙනව ෙඛො 
අසක් ඛි වාෙසට් ෙඨො’’තිආදි. 

තෙතො වාෙසට් ෙඨො ‘‘උභින් නම් පි අම් හාකං කථා අනිය්යානිකාව, ඉමස් මිඤ් ච 
ෙලොෙක මග් ගකුසෙලො නාම ෙභොතා ෙගොතෙමන සදිෙසො නත් ථි, භවඤ් ච ෙගොතෙමො 
අවිදූෙර වසති, ෙසො ෙනො තුලං ගෙහත් වා නිසින් නවාණිෙජො විය කඞ් ඛං 
ඡින් දිස් සතී’’ති චින් ෙතත් වා තමත් ථං භාරද් වාජස් ස ආෙරොෙචත් වා උෙභොපි ගන් ත් වා 
අත් තෙනො කථං භගවෙතො ආෙරොෙචසුං. ෙතන වුත් තං ‘‘අථ ෙඛො 
වාෙසට් ෙඨො…ෙප.… ය් වායං අක් ඛාෙතො බාහ් මෙණන තාරුක් ෙඛනා’’ති. 

522. එත් ථ ෙභො ෙගොතමාති එතස් මිං මග් ගාමග් ෙග. විග් ගෙහො විවාෙදොතිආදීසු 
පුබ් බුප් පත් තිෙකො විග් ගෙහො. අපරභාෙග විවාෙදො. දුවිෙධොපි එෙසො නානාආචරියානං 
වාදෙතො නානාවාෙදො. 

523. අථ කිස් මිං පන ෙවොති ත් වම් පි අයෙමව මග් ෙගොති අත් තෙනො 
ආචරියවාදෙමව පග් ගය් හ තිට් ඨසි, භාරද් වාෙජොපි අත් තෙනො ආචරියවාදෙමව, 
එකස් සාපි එකස් මිං සංසෙයො නත් ථි. එවං සති කිස් මිං ෙවො විග් ගෙහොති පුච් ඡති. 

524. මග් ගාමග් ෙග, ෙභො ෙගොතමාති මග් ෙග ෙභො ෙගොතම අමග් ෙග ච, 
උජුමග් ෙග ච අනුජුමග් ෙග චාති අත් ෙථො. එස කිර එකබාහ් මණස් සාපි මග් ගං ‘‘න 
මග් ෙගො’’ති න වදති. යථා පන අත් තෙනො ආචරියස් ස මග් ෙගො උජුමග් ෙගො, න එවං 
අඤ් ෙඤසං අනුජානාති, තස් මා තෙමවත් ථං දීෙපන් ෙතො ‘‘කිඤ් චාපි ෙභො 
ෙගොතමා’’තිආදිමාහ. 

සබ් බානි තානීති ලිඞ් ගවිපල් ලාෙසන වදති, සබ් ෙබ ෙතති වුත් තං ෙහොති. බහූනීති 
අට් ඨ වා දස වා. නානාමග් ගානීති මහන් තාමහන් තජඞ් ඝමග් ගසකටමග් ගාදිවෙසන 
නානාවිධානි සාමන් තා ගාමනදීතළාකෙඛත් තාදීහි ආගන් ත් වා ගාමං පවිසනමග් ගානි. 
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525-526. ‘‘නිය්යන් තීති වාෙසට් ඨ වෙදසී’’ති භගවා තික් ඛත් තුං වචීෙභදං කත් වා 
පටිඤ් ඤං කාරාෙපසි. කස් මා? තිත් ථියා හි පටිජානිත් වා පච් ඡා නිග් ගය් හමානා 
අවජානන් ති. ෙසො තථා කාතුං න සක් ඛිස් සතීති. 

527-529. ෙතව ෙතවිජ් ජාති ෙත ෙතවිජ් ජා. වකාෙරො ආගමසන් ධිමත් තං. 
අන් ධෙවණීති අන් ධපෙවණී, එෙකන චක් ඛුමතා ගහිතයට් ඨියා ෙකොටිං එෙකො 
අන් ෙධො ගණ් හති, තං අන් ධං අඤ් ෙඤො තං අඤ් ෙඤොති එවං පණ් ණාසසට් ඨි අන් ධා 
පටිපාටියා ඝටිතා අන් ධෙවණීති වුච් චති. පරම් පරසංසත් තාති අඤ් ඤමඤ් ඤං ලග් ගා, 
යට් ඨිගාහෙකනපි චක් ඛුමතා විරහිතාති අත් ෙථො. එෙකො කිර ධුත් ෙතො අන් ධගණං 
දිස් වා ‘‘අසුකස් මිං නාම ගාෙම ඛජ් ජෙභොජ් ජං සුලභ’’න් ති උස් සාෙහත් වා ‘‘ෙතන හි 
තත් ථ ෙනො සාමි ෙනහි, ඉදං නාම ෙත ෙදමා’’ති වුත් ෙත, ලඤ් ජං ගෙහත් වා 
අන් තරාමග් ෙග මග් ගා ඔක් කම් ම මහන් තං ගච් ඡං අනුපරිගන් ත් වා පුරිමස් ස හත් ෙථන 
පච් ඡිමස් ස කච් ඡං ගණ් හාෙපත් වා ‘‘කිඤ් චි කම් මං අත් ථි, ගච් ඡථ තාව තුම් ෙහ’’ති 
වත් වා පලායි, ෙත දිවසම් පි ගන් ත් වා මග් ගං අවින් දමානා ‘‘කුහිං ෙනො චක් ඛුමා, කුහිං 
මග් ෙගො’’ති පරිෙදවිත් වා මග් ගං අවින් දමානා තත් ෙථව මරිංසු. ෙත සන් ධාය වුත් තං 
‘‘පරම් පරසංසත් තා’’ති. පුරිෙමොපීති පුරිෙමසු දසසු බාහ් මෙණසු එෙකොපි. 
මජ් ඣිෙමොපීති මජ් ඣිෙමසු ආචරියපාචරිෙයසු එෙකොපි. පච් ඡිෙමොපීති ඉදානි 
ෙතවිජ් ෙජසු බාහ් මෙණසු එෙකොපි. හස් සකඤ් ෙඤවාති හසිතබ් බෙමව. 
නාමකඤ් ෙඤවාති ලාමකංෙයව. තෙදතං අත් ථාභාෙවන රිත් තකං, රිත් තකත් තාෙයව 
තුච් ඡකං. ඉදානි බහ් මෙලොෙකො තාව තිට් ඨතු, ෙයො ෙතවිජ් ෙජහි න දිට් ඨපුබ් ෙබොව. 
ෙයපි චන් දිමසූරිෙය ෙතවිජ් ජා පස් සන් ති, ෙතසම් පි සහබ්යතාය මග් ගං ෙදෙසතුං 
නප් පෙහොන් තීති දස ්සනත් ථං ‘‘තං කිං මඤ් ඤසී’’තිආදිමාහ. 

530. තත් ථ යෙතො චන් දිමසූරියා උග් ගච් ඡන් තීති යස ්මිං කාෙල උග් ගච් ඡන් ති. 
යත් ථ ච ඔග් ගච් ඡන් තීති යස ්මිං කාෙල අත් ථෙමන් ති, උග් ගමනකාෙල ච 
අත් ථඞ් ගමනකාෙල ච පස ්සන් තීති අත් ෙථො. ආයාචන් තීති ‘‘උෙදහි භවං චන් ද, උෙදහි 
භවං සූරියා’’ති එවං ආයාචන් ති. ෙථොමයන් තීති ‘‘ෙසොම් ෙමො චන් ෙදො, පරිමණ් ඩෙලො 
චන් ෙදො, සප් පෙභො චන් ෙදො’’තිආදීනි වදන් තා පසංසන් ති. පඤ් ජලිකාති 
පග් ගහිතඅඤ් ජලිකා. නමස් සමානාති ‘‘නෙමො නෙමො’’ති වදමානා. 

531-532. යං පස් සන් තීති එත් ථ යන් ති නිපාතමත් තං. කිං පන න කිරාති එත් ථ 
ඉධ පන කිං වත් තබ් බං. යත් ථ කිර ෙතවිජ් ෙජහි බාහ් මෙණහි න බහ් මා 
සක් ඛිදිට් ෙඨොති එවමත් ෙථො දට් ඨබ් ෙබො. 

අචිරවතීනදීඋපමාකථා 

542. සමතිත් තිකාති සමභරිතා. කාකෙපය්යාති යත් ථ කත් ථචි තීෙර ඨිෙතන 
කාෙකන සක් කා පාතුන් ති කාකෙපය්යා. පාරං තරිතුකාෙමොති නදිං අතික් කමිත් වා 
පරතීරං ගන් තුකාෙමො. අව් ෙහය්යාති පක් ෙකොෙසය්ය. එහි පාරාපාරන් ති අම් ෙභො පාර 
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අපාරං එහි, අථ මං සහසාව ගෙහත් වා ගමිස් සසි, අත් ථි ෙම අච් චායිකකම් මන් ති 
අත් ෙථො. 

544. ෙය ධම් මා බාහ් මණකාරකාති එත් ථ පඤ ්චසීලදසකුසලකම් මපථෙභදා 
ධම් මා බාහ් මණකාරකාති ෙවදිතබ් බා, තබ් බිපරීතා අබාහ් මණකාරකා. 
ඉන් දමව් හායාමාති ඉන් දං අව් හායාම පක් ෙකොසාම. එවං බාහ් මණානං අව් හායනස් ස 
නිරත් ථකතං දස ්ෙසත් වා පුනපි භගවා අණ් ණවකුච් ඡියං සූරිෙයො විය ජලමාෙනො 
පඤ් චසතභික් ඛුපරිවුෙතො අචිරවතියා තීෙර නිසින් ෙනො අපරම් පි නදීඋපමංෙයව 
ආහරන් ෙතො ‘‘ෙසය්යථාපී’’තිආදිමාහ. 

546. කාමගුණාති කාමයිතබ් බට් ෙඨන කාමා, බන් ධනට් ෙඨන ගුණා. 
‘‘අනුජානාමි භික් ඛෙව, අහතානං වත් ථානං දිගුණං සඞ් ඝාටි’’න් ති (මහාව. 348) 
එත් ථ හි පටලට් ෙඨො ගුණට් ෙඨො. ‘‘අච් ෙචන් ති කාලා තරයන් ති රත් තිෙයො, වෙයොගුණා 
අනුපුබ් බං ජහන් තී’’ති එත් ථ රාසට් ෙඨො ගුණට් ෙඨො. ‘‘සතගුණා දක් ඛිණා 
පාටිකඞ් ඛිතබ් බා’’ති (ම. නි. 3.379) එත් ථ ආනිසංසට් ෙඨො ගුණට් ෙඨො. ‘‘අන් තං 
අන් තගුණං (ඛු. පා. 3.1) කයිරා මාලාගුෙණ බහූ’’ති (ධ. ප. 53) ච එත් ථ 
බන් ධනට් ෙඨො ගුණට් ෙඨො. ඉධාපි එෙසව අධිප් ෙපෙතො. ෙතන වුත් තං 
‘‘බන් ධනට් ෙඨන ගුණා’’ති. චක් ඛුවිඤ් ෙඤය්යාති චක් ඛුවිඤ් ඤාෙණන පස් සිතබ් බා. 
එෙතනුපාෙයන ෙසොතවිඤ් ෙඤය්යාදීසුපි අත් ෙථො ෙවදිතබ් ෙබො. ඉට් ඨාති පරියිට් ඨා වා 
ෙහොන් තු, මා වා, ඉට් ඨාරම් මණභූතාති අත් ෙථො. කන් තාති කාමනීයා. මනාපාති 
මනවඩ් ඪනකා. පියරූපාති පියජාතිකා. කාමූපසඤ් හිතාති ආරම් මණං කත් වා 
උප් පජ් ජමාෙනන කාෙමන උපසඤ් හිතා. රජනීයාති රඤ් ජනීයා, 
රාගුප් පත් තිකාරණභූතාති අත් ෙථො. 

ගධිතාති ෙගෙධන අභිභූතා හුත් වා. මුච් ඡිතාති මුච් ඡාකාරප් පත් තාය 
අධිමත් තකාය තණ් හාය අභිභූතා. අජ් ෙඣොපන් නාති අධිඔපන් නා ඔගාළ් හා ‘‘ඉදං 
සාර’’න් ති පරිනිට් ඨානප් පත් තා හුත් වා. අනාදීනවදස් සාවිෙනොති ආදීනවං 
අපස් සන් තා. අනිස් සරණපඤ් ඤාති ඉදෙමත් ථ නිස් සරණන් ති, එවං 
පරිජානනපඤ් ඤාවිරහිතා, පච් චෙවක් ඛණපරිෙභොගවිරහිතාති අත් ෙථො. 

548. ආවරණාතිආදීසු ආවරන් තීති ආවරණා. නිවාෙරන් තීති නීවරණා. 
ඔනන් ධන් තීති ඔනාහනා. පරිෙයොනන් ධන් තීති පරිෙයොනාහනා. කාමච් ඡන් දාදීනං 
විත් ථාරකථා විසුද් ධිමග් ගෙතො ගෙහතබ් බා. 

549-550. ආවුතා නිවුතා ඔනද් ධා පරිෙයොනද් ධාති පදානි ආවරණාදීනං වෙසන 
වුත් තානි. සපරිග් ගෙහොති ඉත් ථිපරිග් ගෙහන සපරිග් ගෙහොති පුච් ඡති. අපරිග් ගෙහො 
ෙභො ෙගොතමාතිආදීසුපි කාමච් ඡන් දස ්ස අභාවෙතො ඉත් ථිපරිග් ගෙහන අපරිග් ගෙහො. 
බ්යාපාදස් ස අභාවෙතො ෙකනචි සද් ධිං ෙවරචිත් ෙතන අෙවෙරො. ථිනමිද් ධස් ස 
අභාවෙතො චිත් තෙගලඤ් ඤසඞ් ඛාෙතන බ්යාපජ් ෙජන අබ්යාපජ් ෙජො. 
උද් ධච් චකුක් කුච් චාභාවෙතො උද් ධච් චකුක් කුච් චාදීහි සංකිෙලෙසහි 
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අසංකිලිට් ඨචිත් ෙතො සුපරිසුද් ධමානෙසො. විචිකිච් ඡාය අභාවෙතො චිත් තං වෙස 
වත් ෙතති. යථා ච බාහ් මණා චිත් තගතිකා ෙහොන් තීති, චිත් තස ්ස වෙසන වත් තන් ති, 
න තාදිෙසොති වසවත් තී. 

552. ඉධ ෙඛො පනාති ඉධ බහ ්මෙලොකමග් ෙග. ආසීදිත් වාති අමග් ගෙමව 
‘‘මග් ෙගො’’ති උපගන් ත් වා. සංසීදන් තීති ‘‘සමතල’’න් ති සඤ ්ඤාය පඞ් කං ඔතිණ් ණා 
විය අනුප් පවිසන් ති. සංසීදිත් වා විසාරං පාපුණන් තීති එවං පඞ් ෙක විය සංසීදිත් වා 
විසාරං අඞ් ගමඞ් ගසංභඤ් ජනං පාපුණන් ති. සුක් ඛතරං මඤ් ෙඤ තරන් තීති මරීචිකාය 
වඤ් ෙචත් වා ‘‘කාකෙපය්යා නදී’’ති සඤ ්ඤාය ‘‘තරිස් සාමා’’ති හත් ෙථහි ච පාෙදහි ච 
වායමමානා සුක් ඛතරණං මඤ ්ෙඤ තරන් ති. තස ්මා යථා හත් ථපාදාදීනං සංභඤ් ජනං 
පරිභඤ් ජනං, එවං අපාෙයසු සංභඤ් ජනං පරිභඤ් ජනං පාපුණන් ති. ඉෙධව ච සුඛං වා 
සාතං වා න ලභන් ති. තස් මා ඉදං ෙතවිජ් ජානං බාහ් මණානන් ති තස ්මා ඉදං 
බහ් මසහබ්යතාය මග් ගදීපකං ෙතවිජ් ජකං පාවචනං ෙතවිජ් ජානං බාහ් මණානං. 
ෙතවිජ් ජාඉරිණන් ති ෙතවිජ් ජාඅරඤ් ඤං ඉරිණන් ති හි අගාමකං මහාඅරඤ් ඤං වුච් චති. 
ෙතවිජ් ජාවිවනන් ති පුප් ඵඵෙලහි අපරිෙභොගරුක් ෙඛහි සඤ් ඡන් නං නිරුදකං 
අරඤ් ඤං. යත් ථ මග් ගෙතො උක් කමිත් වා පරිවත් තිතුම් පි න සක් කා ෙහොන් ති, තං 
සන් ධායාහ ‘‘ෙතවිජ් ජාවිවනන් තිපි වුච් චතී’’ති. ෙතවිජ් ජාබ්යසනන් ති ෙතවිජ් ජානං 
පඤ් චවිධබ්යසනසදිසෙමතං. යථා හි ඤාතිෙරොගෙභොග දිට් ඨි සීලබ්යසනප් පත් තස ්ස 
සුඛං නාම නත් ථි, එවං ෙතවිජ් ජානං ෙතවිජ් ජකං පාවචනං ආගම් ම සුඛං නාම 
නත් ථීති දස් ෙසති. 

554. ජාතසංවඩ් ෙඪොති ජාෙතො ච වඩ් ඪිෙතො ච, ෙයො හි ෙකවලං තත් ථ ජාෙතොව 
ෙහොති, අඤ් ඤත් ථ වඩ් ඪිෙතො, තස් ස සමන් තා ගාමමග් ගා න සබ් බෙසො පච් චක් ඛා 
ෙහොන් ති, තස් මා ජාතසංවඩ් ෙඪොති ආහ. ජාතසංවඩ් ෙඪොපි ෙයො චිරනික් ඛන් ෙතො, 
තස් ස න සබ් බෙසො පච් චක් ඛා ෙහොන් ති. තස් මා ‘‘තාවෙදව අවසට’’න් ති ආහ, 
තඞ් ඛණෙමව නික් ඛන් තන් ති අත් ෙථො. දන් ධායිතත් තන් ති අයං නු ෙඛො මග් ෙගො, අයං 
න නුෙඛොති කඞ් ඛාවෙසන චිරායිතත් තං. විත් ථායිතත් තන් ති යථා සුඛුමං අත් ථජාතං 
සහසා පුච් ඡිතස් ස කස් සචි සරීරං ථද් ධභාවං ගණ් හාති, එවං ථද් ධභාවග් ගහණං. න 
ත් ෙවවාති ඉමිනා සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණස් ස අප් පටිහතභාවං දස ්ෙසති. තස් ස හි 
පුරිසස් ස මාරාවට් ටනාදිවෙසන සියා ඤාණස් ස පටිඝාෙතො. ෙතන ෙසො දන් ධාෙයය්ය 
වා විත් ථාෙයය්ය වා. සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං පන අප් පටිහතං, න සක් කා තස් ස 
ෙකනචි අන් තරාෙයො කාතුන් ති දීෙපති. 

555. උල් ලුම් පතු භවං ෙගොතෙමොති උද් ධරතු භවං ෙගොතෙමො. බාහ් මණිං පජන් ති 
බාහ් මණදාරකං, භවං ෙගොතෙමො මම බාහ් මණපුත් තං අපායමග් ගෙතො උද් ධරිත් වා 
බහ් මෙලොකමග් ෙග පතිට් ඨෙපතූති අත් ෙථො. අථස ්ස භගවා බුද් ධුප් පාදං දස් ෙසත් වා 
සද් ධිං පුබ් බභාගපටිපදාය ෙමත් තාවිහාරාදිබහ් මෙලොකගාමිමග් ගං ෙදෙසතුකාෙමො 
‘‘ෙතන හි වාෙසට් ඨා’’තිආදිමාහ. තත් ථ ‘‘ඉධ තථාගෙතො’’තිආදි සාමඤ් ඤඵෙල 
විත් ථාරිතං. ෙමත් තාසහගෙතනාතිආදීසු යං වත් තබ් බං, තං සබ් බං විසුද් ධිමග් ෙග 
බහ් මවිහාරකම් මට් ඨානකථායං වුත් තං. ෙසය්යථාපි වාෙසට් ඨ බලවා 
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සඞ් ඛධෙමොතිආදි පන ඉධ අපුබ් බං. තත් ථ බලවාති බලසම් පන් ෙනො. සඞ් ඛධෙමොති 
සඞ් ඛධමෙකො. අප් පකසිෙරනාති අකිච් ෙඡන අදුක් ෙඛන. දුබ් බෙලො හි සඞ් ඛධෙමො 
සඞ් ඛං ධමන් ෙතොපි න සක් ෙකොති චතස් ෙසො දිසා සෙරන විඤ් ඤාෙපතුං, නාස් ස 
සඞ් ඛසද් ෙදො සබ් බෙතො ඵරති. බලවෙතො පන විප් ඵාරිෙකො ෙහොති, තස් මා 
‘‘බලවා’’තිආදිමාහ. ෙමත් තාය ෙචෙතොවිමුත් තියාති එත් ථ ෙමත් තාති වුත් ෙත 
උපචාෙරොපි අප් පනාපි වට් ටති, ‘‘ෙචත් ෙතොවිමුත් තී’’ති වුත් ෙත පන අප් පනාව 
වට් ටති. යං පමාණකතං කම් මන් ති පමාණකතං කම් මං නාම කාමාවචරං වුච් චති. 
අප් පමාණකතං කම් මං නාම රූපාරූපාවචරං. තඤ ්හි පමාණං අතික් කමිත් වා 
ඔදිස් සකඅෙනොදිස් සකදිසාඵරණවෙසන වඩ් ෙඪත් වා කතත් තා අප් පමාණකතන් ති 
වුච් චති. න තං තතාවසිස් සති න තං තතාවතිට් ඨතීති තං කාමාවචරකම් මං තස් මිං 
රූපාවචරාරූපාවචරකම් ෙම න ඔහීයති, න තිට් ඨති. කිං වුත් තං ෙහොති – තං 
කාමාවචරකම් මං තස ්ස රූපාරූපාවචරකම් මස් ස අන් තරා ලග් ගිතුං වා ඨාතුං වා 
රූපාරූපාවචරකම් මං ඵරිත් වා පරියාදියිත් වා අත් තෙනො ඔකාසං ගෙහත් වා පතිට් ඨාතුං 
න සක් ෙකොති. අථ ෙඛො රූපාවචරාරූපාවචරකම් මෙමව කාමාවචරං මෙහොෙඝො විය 
පරිත් තං උදකං ඵරිත් වා පරියාදියිත් වා අත් තෙනො ඔකාසං ගෙහත් වා තිට් ඨති. තස ්ස 
විපාකං පටිබාහිත් වා සයෙමව බහ් මසහබ්යතං උපෙනතීති. එවංවිහාරීති එවං 
ෙමත් තාදිවිහාරී. 

559. එෙත මයං භවන් තං ෙගොතමන් ති ඉදං ෙතසං දුතියං සරණගමනං. 
පඨමෙමව ෙහෙත මජ් ඣිමපණ් ණාසෙක වාෙසට් ඨසුත් තං සුත් වා සරණං ගතා, ඉමං 
පන ෙතවිජ් ජසුත් තං සුත් වා දුතියම් පි සරණං ගතා. කතිපාහච් චෙයන පබ් බජිත් වා 
අග් ගඤ් ඤසුත් ෙත උපසම් පදඤ් ෙචව අරහත් තඤ් ච අලත් ථුං. ෙසසං සබ් බත් ථ 
උත් තානෙමවාති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථායං 

ෙතවිජ් ජසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිට් ඨිතා ච ෙතරසසුත් තපටිමණ් ඩිතස් ස සීලක් ඛන් ධවග් ගස් ස 

අත් ථවණ් ණනාති. 

සීලක් ඛන් ධවග් ගට් ඨකථා නිට් ඨිතා. 
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